Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 13 april 2021
Organisatieplan Crisisbeheersing gemeente Dronten
Het college besluit:
1. Het organisatieplan -Crisisbeheersing gemeente Dronten- vast te stellen, inclusief de
deelplannen die hier onderdeel vanuit maken, te weten:
 Meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid crisisorganisatie;
 Wervingsplan crisisorganisatie lokale crisisfunctionarissen;
 Plan van aanpak opleiden trainen crisisorganisatie.
2. De interne werving te starten om de openstaande functies in te vullen binnen de
crisisorganisatie.
3. De geactualiseerde piketregeling vast te stellen als voorgenomen besluit. Na behandeling in de
OR/LO volgt een definitief besluit.
4. Ten tijde van evenementen van categorie B en C (5.000 bezoekers of meer) een dubbele
piketfunctie Officier van Dienst (OVD) in te stellen, namelijk 1 OVD-er voor het evenement en
1 OVD-er voor het grondgebied van de gemeente Dronten voor andere calamiteiten.
5. € 15.000 beschikbaar te stellen vanuit ‘onvoorzien incidenteel 2021’ en de besteding van deze
gelden op te nemen in de Voortgangsrapportage 2021 voor werving en opleiding van nieuwe
instroom in de crisisorganisatie.
Financiële cyclus 2020 – 2022 GBLT
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 van GBLT.
2. Kennis te nemen van de GBLT Kadernotitie 2022.
3. Kennis te nemen van de GBLT Ontwerpbegroting 2022.
4. Kennis te nemen van de GBLT Begrotingswijziging 2021.
5. De raad voor te stellen:
a. geen zienswijze op de GBLT Ontwerpbegroting 2022 en de
Begrotingswijziging 2021 in te dienen en akkoord te gaan met de conceptbrief (nummer
U21.002989), zoals het college voornemens is te verzenden aan het Algemeen Bestuur
van GBLT;
b. de Jaarstukken 2020 van GBLT, waaronder het accountantsverslag en de
controleverklaring en de Kadernotitie 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
Voorlopige jaarrekening 2020 en zienswijzen Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ‘Voorlopige jaarrekening 2020’ van de OFGV.
2. Kennis te nemen van de voorgenomen ‘OFGV 1e Begrotingswijziging 2021’ en de financiële
consequenties incidenteel te verwerken in de Voortgangsrapportage 2021.
3. Geen voorstel voor een zienswijze aan de raad voor te leggen naar aanleiding van de ‘1e
Begrotingswijziging 2021’.
4. Kennis te nemen van de ‘OFGV Ontwerpbegroting 2022’ en de mogelijke financiële
consequenties aan te kondigen in de Kadernota 2022.
5. Een voorstel voor een zienswijze aan de raad voor te leggen naar aanleiding van de
‘Ontwerpbegroting 2022 OFGV’.
6. Bijgaande brief (kenmerk: U21.002843/VHV/JW) met de zienswijze te verzenden aan het
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dagelijks bestuur van de OFGV.
7. Kennis te nemen van de nieuwe stemverdeling.
8. Onder voorbehoud van het raadsbesluit in te stemmen met de zienswijzen.
Regionale Energie Strategie 1.0 - Flevoland (RES 1.0)
Het college besluit:
De Regionale Energie Strategie 1.0 - Flevoland ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
Rapport Leefbaarheidsonderzoek 2020
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant Lemon
vervolgmeting 2020’.
2. De raadsinformatiebrief (U20.008845/DKS/LJ) vast te stellen en te versturen naar de raad.
Programmabegroting 2022 en de programmaraming 2023-2025, concept-jaarrekening
Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten
Het college besluit:
1. Aan de raad voor te stellen om aan het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap
Kampen & Dronten kenbaar te maken geen aanleiding te zien een zienswijze te geven op de
programmabegroting 2022 en de programmaraming 2023-2025.
2. De concept-jaarrekening Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten voor kennisgeving te
verzenden aan de raad.
3. Overeenkomstig bijgevoegde brief van het Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten de
uitvoering van de Wsw in 2021 te financieren.
Aanvraag bouwkrediet vervangende nieuwbouw praktijkschool
Het college besluit:
1. Het advies van de stuurgroep nieuwbouw praktijkschool om te komen tot een gecombineerde
bouw samen met OFW en het Almere College bij het station (school en 60 appartementen) over
te nemen.
2. De door project- en bouwmanagement bureau Peter Giezen berekende stichtingskosten als
uitgangspunt te nemen.
3. De raad voor te stellen:
a. een taakstellend bouwkrediet van in totaal € 4.807.511,-- beschikbaar te stellen voor de
vervangende nieuwbouw van de praktijkschool;
b. b.de uit de investering voor de praktijkschool voortvloeiende kapitaallasten (een gemiddelde
kapitaallast van € 162.000,-- op jaarbasis), te dekken uit de bestemmingsreserve
accommodatiebeleid;
c. de begrotingswijziging nummer 14171 vast te stellen.
Subsidie peuteropvang en VVE Kinderopvang Dronten 2021
Het college besluit:
1. Stichting Kinderopvang Dronten een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 te verlenen van €
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269.773,76 ten behoeve van peuterplekken en de benodigde middelen hiervoor te dekken uit
post 6430700 / 443803 (Beleidsontwikkeling en – advisering Kinderopvang).
Stichting Kinderopvang Dronten een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 van € 685.849,54 te
verlenen voor uitvoering VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) binnen de kortdurende
peuteropvang en de benodigde middelen VVE te dekken uit post 6430100 / 443803 (Voor en
vroegschoolse educatie).
Stichting Kinderopvang Dronten een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 van € 45.614,52 te
verlenen voor uitvoering VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) binnen de kortdurende
peuteropvang en de benodigde middelen VVE te dekken uit post 6430100 / 443803 (Voor en
vroegschoolse educatie).
4. Het structurele effect van de indexering van begrotingspost 6430700 / 443803 met 2,5% (€
7.254,45,-) vast te stellen en de indexering te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen en
voor 2021 op te nemen in de voortgangsrapportage 2021 en voor 2022 en verder op te nemen
in de kadernota 2022/programmabegroting 2022.
De bijgevoegde beschikking met nummer U21.002609 te geven aan Stichting Kinderopvang.

Bestemmingsplan Ketelhaven - Esdoornlaan (D1002)
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Ketelhaven – Esdoornlaan (D1002) gewijzigd vast
te stellen conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit.
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