Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 7 januari 2020
Actualisatie provinciebrede Bodemkwaliteitskaart 2019 PFAS
Het college besluit:
1. De voor PFAS geactualiseerde provinciebrede Bodemkwaliteitskaart 2019 voor het
beheergebied van de gemeente Dronten, met documentnummer B19.003113, vast te stellen.
2. De voor PFAS geactualiseerde provinciebrede Bodemkwaliteitskaart 2019 voor het
beheergebied van de gemeenten Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde te
erkennen als geldig bewijsmiddel voor de kwaliteit van toe te passen grond bij gemeentegrens
overschrijdend grondverzet, onder de voorwaarden zoals gesteld in het besluit bodemkwaliteit
en in de Nota Bodembeheer.
3. De geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart 2019 via een interactieve website te ontsluiten.
4. De raadsinformatiebrief met documentnummer U19.013382 vast te stellen en te verzenden aan
de raad met als bijlage de Bodemkwaliteitskaart 2019 met documentnummer B19.00311.
Implementatie Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
Het college besluit:
1. De directeur publieke gezondheid van GGD Flevoland met ingang van
1 januari 2020 te mandateren voor:
a. de zorg voor het verkennend onderzoek, als bedoeld in artikel 5:2, tweede lid van de
Wvggz;
b. aanvragen als bedoeld in artikel 5:2, derde lid van de Wvggz;
c. het op grond van artikel 5:2, derde lid van de Wvggz berichten van degene die de
melding heeft gedaan, voor zover het een persoon betreft als bedoeld in artikel 5:2,
vijfde lid van de Wvggz.
2. Op grond van artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet tot het aangaan
van:
a. een overeenkomst met Khonraad Software Engineering BV voor het uitvoeren van de
hoorplicht zoals verwoord in artikel 7:1 van de Wvggz;
b. een regionaal convenant voor gegevensverwerking Verkennend Onderzoek in het kader
van de Wvggz en wethouder P. van Bergen volmacht te verlenen voor het ondertekenen
hiervan.
De burgemeester besluit:
1. Een daartoe bevoegde medewerker van Khonraad Software Engineering BV te mandateren voor
het horen van betrokkene voor wie mogelijk een crisismaatregel wordt genomen, tot het
moment Khonraad Software Engineering BV een vertegenwoordigingsbesluit heeft genomen.
2. Alle wethouders in het college met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te mandateren
voor het nemen van een crisismaatregel zoals bedoeld in artikel 7:1, tweede lid van de Wvggz.
3. Alle wethouders in het college met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te mandateren
voor een beschikking tot inbewaringstelling als bedoeld in artikel 29, zesde lid van de Wzd, in
samenhang met artikel 29, eerste lid van de Wzd.
Raadsinformatiebrief Windplan Groen
Het college besluit:
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief (U19.012355) vast te stellen en aan de gemeenteraad van
Dronten te sturen.
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2. Bijgevoegd persbericht (B19.003077) op 9 januari 2020 in het persuur vrij te geven.
Groenbeheerplan, Boombeheerplan en Bosbeheerplan
Het college besluit:
Het Groenbeheerplan met documentnummer B19.003130, het Boombeheerplan met documentnummer
B19.003131 en het Bosbeheerplan met documentnummer B19.003132 vast te stellen.
Raadsinformatiebrief stand van zaken Hulpmiddelen
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief, met nummer U19.013335, betreffende stand van zaken hulpmiddelen vast te
stellen en te verzenden aan de raad.
Wachttijden sociale huursector
Het college besluit:
1. De brief aan de raad (document U19.011167) vast te stellen en te verzenden aan de griffier.
2. Een afschrift van de brief te verzenden aan OFW.
Activiteitensubsidie 2020 Kwintes GGZ inloopvoorziening en GGZ logeerplek
Het college besluit:
1. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2020 te verlenen aan Kwintes van €93.441 voor het
organiseren van een GGZ inloopvoorziening.
2. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2020 te verlenen aan Kwintes van €15.000 voor het
organiseren van een logeerplek.
3. Het totale subsidiebedrag aan Kwintes van €108.441 te dekken uit de post Opvang en
Beschermd wonen Wmo (6681000/443803).
4. De beschikking met kenmerk: U19.012607/DKS/LJ te geven.
Projectplan ‘Reparatie bestemmingsplan buitengebied’
Het college besluit:
1. Het Projectplan ‘Reparatie bestemmingsplan buitengebied’ (versie december 2019 met
documentnummer19Bij.3150) vast te stellen.
2. Bijgaande raadsinformatiebrief (documentnummer U19.006006) vast te stellen en te verzenden
aan de raad.
Vvgb bouw bedrijfswoning Tarpanweg 25 te Swifterbant
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, documentnummer
U19.003082, met betrekking tot de omgevingsvergunningprocedure (kenmerk: OV 2018-0815)
voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Tarpanweg 25 te Swifterbant, vast te stellen.
2. De raad voor te stellen dat de vvgb één week na afloop van de zienswijzeperiode wordt geacht
te zijn verleend, indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen zijn ingebracht op de
ontwerp-vvgb.
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3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan voor het project vast te stellen.
Vvgb voor de plaatsing van zonnepanelen boven de parkeerplaats achter het gemeentehuis te
Dronten
Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen bijgevoegde ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
(document nr. B19.003086) voor het afwijken van het bestemmingsplan “Centrum - Dronten”
ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Dronten – De Rede 1: Zonnedak (kenmerk
OV2019-1492) vast te stellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen de ontwerp vvgb en onderliggende stukken gedurende zes
weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen.
3. De gemeenteraad voor te stellen dat de vvgb één week na afloop van de zienswijzeperiode
wordt geacht te zijn verleend, indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen zijn
ingebracht op de ontwerp vvgb.
4. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan voor het onder a genoemde
projectafwijkingsbesluit vast te stellen.
Vaststelling wijzigingsplan 'Dronten - Rietsemalaan 2 (D40007)'
Het college besluit:
Het wijzigingsplan ‘Dronten – Rietsemalaan 2 (D40007)’ op grond van artikel 3.8 lid 1, sub e Wet
ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen.
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