Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. donderdag 26 januari 2021
Kadernota Veiligheidsregio Flevoland 2022
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de vastgestelde kadernota Veiligheidsregio Flevoland 2022.
2. Het college besluit de structurele bijdrage van Dronten aan de VRF te verhogen met maximaal
€ 25.000,- als gevolg van de indexering 2022 en ten laste van het begrotingssaldo.
Uitkomsten decembercirculaire Algemene Uitkering 2020
Het college besluit:
1. Het college besluit om de raadsinformatiebrief, met nummer U21.000575, inhoudende
uitkomsten decembercirculaire 2020,vast te stellen en te verzenden aan de griffier.
2. De cijfers van de decembercirculaire 2020 op te nemen in de jaarrekening 2020 en
voortgangsrapportage 2021.
3. De Covid-19-gelden van jaarschijf 2020 te boeken ten gunste van de Algemene Reserve en via de
Jaarrekening 2020 te bestemmen in het jaar 2021.
Stand van zaken LEADER-initiatieven Dronten (per 31-12-2020)
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer U21.000242, met betrekking tot stand van zaken LEADERinitiatieven Dronten (per 31-12-2020), vast te stellen en te verzenden aan de raad.
Opdracht evaluatie en scenario's sociaal domein
Het college besluit:
1. De opdracht voor de evaluatie en scenario’s sociaal domein vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief met nummer U21.000394 vast te stellen en te versturen naar de raad.
3. De brief met nummer U21.000509 vast te stellen en te versturen naar de Adviesraad Sociaal
Domein.
Aanbiedingsbrief Regionaal Risicoprofiel 2020 en Regionaal Beleidsplan 2021 – 2024 Veiligheidsregio
Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel 2020 en het Regionaal Beleidsplan 2021 – 2024
Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
2. De raadsinformatiebrief met nummer U21.000314 vast te stellen en met de bijlagen, het
Regionaal Risicoprofiel 2020 en het Regionaal Beleidsplan 2021 – 2024 Veiligheidsregio
Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, te verzenden aan de raad.
Participatieplannen Gebiedsgebonden bijdrage Windprojecten
Het college besluit:
1. Het participatieplan voor de Gebiedsgebonden Bijdrage Wind voor Windkoepel Groen (kenmerk
U21.000481) en het participatieplan voor de Gebiedsgebonden Bijdrage Wind voor Windplan
Blauw (kenmerk U21.000482) vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief met kenmerk U21.000483 vast te stellen en te verzenden aan de
griffier.
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Subsidieregeling Groene Schoolpleinen
Het college besluit:
1. De subsidieregeling Groene Schoolpleinen met documentnummer B20.002373 vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief U20.010209 vast te stellen en te verzenden aan de raad.
Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over een tweede aansluiting vanuit de Kruidenwijk op
de Biddingringweg
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer U21.000468, met beantwoording van de vragen van de SP-fractie
over een tweede aansluiting Kruidenwijk op de Biddingringweg vast te stellen en te verzenden aan de
griffier.
Beantwoording vragen SP betreffende 5G netwerk
Het college besluit:
De brief (nummer U21.000369) met de beantwoording van de vragen van de SP vast te stellen en te
verzenden aan de raad.
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