Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 9 februari 2021
Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving
Het college besluit:
1. Gebruik te maken van de specifieke regeling in de periode van 15 december 2020 tot 30 juni
2021 om de tijdelijke ondersteuning te versterken bij Toezicht & Handhaving in lijn met het
amendement A-1 op de Programmabegroting 2021.
2. Het gehele declarabele bedrag aan te vragen, totaal € 147.566,35, met het risico dat dit bij de
vaststelling gedeeltelijk moet worden terugbetaald.
3. De subsidieprocedure uit te laten voeren door team VHV en financieel adviseur.
Raadsinformatiebrief MFC Swifterbant | voorlopig ontwerp en planning
Het college besluit:
De brief aan de raad, documentnummer U21.000586 vast te stellen en te verzenden aan de griffier.
Activiteitensubsidie 2021 Stichting Kwintes
Het college besluit:
1. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 te verlenen aan Stichting Kwintes van €93.441 voor
het organiseren van een GGZ inloopvoorziening.
2. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 te verlenen aan Stichting Kwintes van €45.625 voor
het organiseren van een GGZ logeervoorziening.
3. Het totale subsidiebedrag aan Stichting Kwintes van €139.066 te dekken uit de post Opvang en
Beschermd wonen Wmo (6681000/443803).
4. De beschikking met kenmerk: U20.009859/DKS/LJ te geven.
Activiteitensubsidie 2021 Tactus Verslavingszorg
Het college besluit:
1. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 te verlenen aan Tactus Verslavingszorg van €71.000
voor het organiseren van activiteiten met betrekking tot verslavingspreventie.
2. Het gedeelte van €28.000 van het subsidiebedrag aan Tactus Verslavingszorg te dekken uit de
post Algemene Voorzieningen Wmo (6610000/443803).
3. Het gedeelte van €43.000 van het subsidiebedrag aan Tactus Verslavingszorg te dekken uit de
post Opvang Beschermd Wonen (6681000/443803).
4. De beschikking met kenmerk: U20.010674/DKS/LJ te geven.
Subsidie Stichting DOES 2021
Het college besluit:
1. Stichting DOES een subsidie voor 2020 te verlenen van € 135.000.
2. De Subsidiebeschikking, documentnummer U20.009898 af te geven en te verzenden aan de
stichting.
Omgevingsvergunning werken/werkzaamheden (bomenkap) N307 Roggebot-Kampen
Het college besluit:
De omgevingsvergunning OV 2020-1259 te verlenen en deze op grond van artikel 6.2 Wabo direct in
werking te laten treden.
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Vaststellen bestemmingsplan woningbouwlocatie Swifterbant Zuid
Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan voor Swifterbant-Zuid vast te stellen
conform bijgaand concept raadsvoorstel en raadsbesluit.
2. Wethouder Siepel te machtigen tot het nader aanbrengen van 2 ambtelijke wijzigingen in het
bestemmingsplan.
3. De gemeenteraad voor te stellen het exploitatieplan voor Swifterbant-Zuid vast te stellen
conform bijgaande concept raadsvoorstel en raadsbesluit.
4. De gemeenteraad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan “waar duin en polder samenkomen”
vast te stellen conform bijgaande concept raadsvoorstel en raadsbesluit
5. De gemeenteraad voor te stellen om ter borging van de ruimtelijke kwaliteit een Ruimtelijk
Kwaliteitsteam in te stellen met als samenstelling en takenpakket:
Samenstelling RKT
 2 welstandsadviseurs “Oversticht” (vaste leden).
 Stedenbouw- en landschapsdeskundige (vast lid).
 Projectleider Swifterbant-Zuid (vast lid).
 Regisseur duurzaamheid (vast lid).
 Inwoner Swifterbant (vast lid).
 Projectleider Realisatie (lid ad hoc ter toetsing woonrijpplannen)
Taken RKT
 Advisering informele aanvragen welstandstoetsing (via OLO-loket).
 Advisering aanvragen om omgevingsvergunning(en).
 Advisering over bouwplannen in het kader van marktselecties.
 Advisering over woonrijp plannen.
6. De gemeenteraad eveneens voor te stellen om het stedenbouwkundig plan als basis voor de
ontwikkeling van Swifterbant-Zuid vast te stellen.
Legeskosten in relatie tot het legesbedrag Dorpsbelangen Biddinghuizen
Het college besluit:
Brief met documentnummer U20.010764 vast te stellen en te verzenden naar Dorpsbelangen
Biddinghuizen.
Beantwoording artikel 33 RvO vragen SP zon op daken
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief, met nummer U21.000671, met de beantwoording van de vragen van SP (ex art.
33 RvO) betreffende Zon op daken, vast te stellen en te verzenden aan de raad.
Zienswijze Ontwerp-voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Het college besluit:
1. De zienswijze op de ontwerp-voorkeursbeslissing Luchtruimherziening vast te stellen
2. De raad voor te stellen om de zienswijze gezamenlijk met de gemeenteraad in te dienen bij de
demissionair Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
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