Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 23 februari 2021
Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het college besluit:
1. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Dronten voor de diensten
van bureau LWPC
2. De overeenkomst met Bureau LWPC aan te gaan.
De burgemeester besluit:
De teammanager I. Brust te machtigen tot het ondertekenen van de overeenkomst met bureau LWPC.
Intrekking leges pilotevenement Back to Live
Het college besluit:
Toepassing te geven aan de hardheidsclausule en de leges voor het pilotevenement ‘Back to live!’ te
verminderen tot nihil.
Regeling kwijtschelding huur amateursportverenigingen
Het college besluit:
1. De huur voor het vierde kwartaal 2020 van sportaccommodaties van sportverenigingen bij
gebruiksgebonden huur voor 100% en niet-gebruiksgebonden huur voor 45% kwijt te schelden.
2. Een aanvraag in te dienen bij het ministerie van VWS om de gederfde huurinkomsten
gecompenseerd te krijgen
De burgemeester besluit:
De teammanager FPCI te machtigen om de aanvraag voor de gederfde huurinkomsten over het vierde
kwartaal 2020 in te dienen en te ondertekenen.
Aanbesteding Wmo hulpmiddelen
Het college besluit:
1. De aanbestedingsdocumenten Wmo Hulpmiddelen DUN-gemeenten vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief, met nummer U21.000108, vast te stellen en te verzenden aan de raad.
3. De informatiebrief, met nummer U21.000110, vast te stellen en te verzenden aan de Adviesraad
Sociaal Domein.
Activiteitensubsidie 2021 Vraagelkaar
Het college besluit:
1. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 te verlenen aan Vraagelkaar van €85.000 voor het
organiseren van het project Positieve gezondheid en coaching en verbinding.
2. Het subsidiebedrag aan Vraagelkaar van €85.000 te dekken uit de post Algemene Voorzieningen
Wmo (6610000/443803).
3. De beschikking met kenmerk: U21.000625/DKS/LJ te geven.
Subsidieverlening Icare JGZ 2021
Het college besluit:
1. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2020 te verlenen aan Icare van € 709.016,1
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2. Het subsidiebedrag aan Icare voor het gedeelte van CJG ten bedrage van € 664.759 te dekken uit
de post CJG (6620200/443803), € 12.000,- uit de post Toegang en werkwijze en preventie
jeugdhulp (6620100/443803) en het gedeelte van VVE ten bedrage van € 13.150 te dekken uit
de post VVE (GOAB) (6430100/443803).
3. De indexering van € 19.107 te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen en voor 2021 op te
nemen in de voortgangsrapportage en voor 2022 en verder op te nemen in de kadernota
2022/programmabegroting 2022.
4. De beschikking met kenmerk: U21.001215 te geven.
Subsidieverlening Icare JGZ 2021
Het college besluit:
1. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2020 te verlenen aan Icare van € 709.016,2. Het subsidiebedrag aan Icare voor het gedeelte van CJG ten bedrage van € 664.759 te dekken uit
de post CJG (6620200/443803), € 12.000,- uit de post Toegang en werkwijze en preventie
jeugdhulp (6620100/443803) en het gedeelte van VVE ten bedrage van € 13.150 te dekken uit
de post VVE (GOAB) (6430100/443803).
3. De indexering van € 19.107 te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen en voor 2021 op te
nemen in de voortgangsrapportage en voor 2022 en verder op te nemen in de kadernota 2022/
programmabegroting 2022.
4. De beschikking met kenmerk: U21.001215 te geven.
Beantwoording politiek schriftelijke vragen (ex. art. 33 RvO) GL-fractie over het opnemen van een
recreatieve fietsroute achter Walibi langs in het fietsknooppuntennetwerk (FKN)
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer U21.001125, met de beantwoording van de vragen van de GLfractie over het opnemen van een recreatieve fietsroute achter Walibi langs in het
fietsknooppuntennetwerk, vast te stellen en te verzenden naar de griffier.
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