Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 16 maart 2021
Herstel crashpalen WO-II
Het college besluit:
€ 2.000 beschikbaar te stellen voor het herstel en herplaatsing van de crashpalen en deze kosten te
dekken uit de post ‘Onvoorzien’ en te verwerken in de voortgangsrapportage.
Plan van aanpak pilot grootschalig testen CoVid gemeente Dronten
Het college besluit:
Het plan van aanpak Pilot grootschalig testen CoVid 19 gemeente Dronten voor kennisgeving aan te
nemen.
Verlening subsidie De Meerpaal 2021
Het college besluit:
1. De beschikking met nummer U21.001351 te geven om de (reguliere en extra) activiteiten in
2021 uit te voeren.
2. De subsidie voor de activiteiten te dekken uit de volgende beschikbare begrotingsposten:
a. Cultuureducatie, de Meerpaalacademie, welzijnsactiviteiten en maatschappelijke
ondersteuning, beheer dorpshuizen en Meerpaalgebouw (€ 4.624.000 FCL 6570500 en
via besluitpunt 3 € 82.000);
b. Uitvoering van het programma Gezonde leefstijl (€ 80.000 FCL 6710100);
c. Uitvoering van de MQ scan onder basisschoolleerlingen (€ 30.000 FCL 6510100);
d. Inzet van buurtsportcoaches (€ 222.000 FCL 6510100 en € 30.000 FCL 6610200);
e. Uitvoering van JOGG (€ 5.000 FCL 6710100);
f. Ondersteuning van sport- en beweegverenigingen (€ 41.600 FCL 6510000);
g. Extra straathoek (€ 13.300 FCL 6610200);
h. Uitvoering van Informatie en entertainment (€ 10.000 FCL 6610000);
i. Inloophuis de Kans in Biddinghuizen (€ 62.500 FCL 6610000);
j. Project FLOW (€ 1.260 FCL 6610000);
k. Meerpaal Maatje voor OV (€ 5.625 FCL 6430300);
l. Stimuleringsprijs amateurkunst (€ 5.000 FCL 6570500).
3. Het structurele effect van € 82.000 indexering voor 2021 op te nemen in de
Voortgangsrapportage 2021 en voor de jaren 2022 en verder in de kadernota 2022 en te dekken
uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.
4. Overeenkomstig artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht de uitvoeringsovereenkomst
2021 met nummer B21.000639 aan te gaan.
De burgemeester besluit:
Wethouder van Amerongen te machtigen om namens hem de uitvoeringsovereenkomst 2021 met
nummer B21.000639 te ondertekenen.
Huurkwijtschelding sportcafé 't Dok i.v.m. inkomstenderving corona
Het college besluit:
1. De huur voor sportcafé ’t Dok voor 50% kwijt te schelden vanaf 1 januari 2021 tot het moment
dat de horeca weer open mag en de hiermee gemoeid gaande kosten te dekken uit de post
onvoorzien corona kosten (6080000/438900).
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Met de exploitant van sportcafé ’t Dok een betalingsregeling te treffen voor de te betalen
50% huur vanaf het moment dat het sportcafé ’t Dok weer open mag.
Dat de energierekening in corona tijd gewoon betaald dient te worden door sportcafé ’t Dok.
Aan deze regeling de voorwaarde te verbinden dat de exploitant van het sportcafé voor 1 april
2021 een plan indient waarin is aangegeven hoe in de komende maanden ondanks de
beperkingen toch inkomsten worden gegenereerd en hoe t.z.t. aan de betalingsregeling kan
worden voldaan.

Subsidieverlening 2021 Zwem- en waterpolovereniging Zuiderzeezwemmers Dronten
Het college besluit:
1. De Zuiderzeezwemmers een subsidie te verlenen van € 2.010 voor aanpassingen voor
wedstrijdzwemmers.
2. Het bedrag van € 2.010 te verwerken in de voortgangsrapportage.
3. De beschikking met nummer U21.002199 te geven en te verzenden aan het bestuur.
Raadsinformatiebrief regionale jeugdhulp met verblijf
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer U21.001990 over de overeenstemming rondom het regionale
contract jeugdhulp met verblijf vast te stellen en te verzenden aan de raad.
Activiteitensubsidie 2021 MDF
Het college besluit:
1. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 te verlenen aan MDF van €885.901. Deze subsidie is
als volgt onderverdeeld:
a. Activiteitensubsidie van €292.425 voor Algemeen maatschappelijk werk
b. Activiteitensubsidie van €89.192 voor Sociaal raadsliedenwerk
c. Activiteitensubsidie van €317.284 voor Schuldhulpverlening incl. participatie
d. Activiteitensubsidie van €41.000 voor het project Buurtbemiddeling
e. Activiteitensubsidie van €16.000 voor het project Cashflow
f. Activiteitensubsidie van €15.000 voor het project Outreachende hulpverlening
g. Activiteitensubsidie van €40.000 voor het project Vroegsignalering
h. Activiteitensubsidie van €30.000 voor het Vrijwilligersproject (schuldpreventie)
i. Activiteitensubsidie van €45.000 voor het project Budgetbeheer op maat
2. Het subsidiebedrag voor sociaal raadsliedenwerk en algemeen maatschappelijk werk van
€375.239 te dekken uit de begrotingspost MDF (6610500/443803).
3. Het subsidiebedrag voor schuldhulpverlening van €311.980 voor het deel van €232.980 te
dekken uit de begrotingspost Armoedebeleid (6630420/443803) en het deel participatie van
€79.000 te dekken uit de begrotingspost werkdeel (6650000/443803).
4. Het subsidiebedrag voor het project Buurtbemiddeling van €41.000 te dekken uit de
begrotingspost Wijk en buurtbeheer (6620300/443803).
5. Het subsidiebedrag voor het project Cashflow van €16.000 voor het deel van €12.000 te dekken
uit de begrotingspost Armoedebeleid (6630420/443803) en het deel van €4.000 te dekken uit de
begrotingspost Algemene Voorzieningen Wmo (6610000/443803).
6. Het subsidiebedrag voor het project Outreachende hulpverlening van €15.000 te dekken uit de
begrotingspost Algemene Voorzieningen Wmo (6610000/443803).
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7. Het subsidiebedrag voor het project Vroegsignalering van €40.000 te dekken uit de
begrotingspost Armoedebeleid (6630420/443803).
8. Het subsidiebedrag voor het project Vrijwilligersproject (schuldpreventie) van €30.000 te dekken
uit de begrotingspost Armoedebeleid (6630420/443803).
9. Het subsidiebedrag voor het project Budgetbeheer op maat van €45.000 te dekken uit de
begrotingspost Algemene Voorzieningen Wmo (6610000/443803).
10. Het structurele effect van indexering van de subsidies voor Algemeen maatschappelijk werk,
Sociaal raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening incl. participatie over 2021, voor een bedrag
van €11.682, op te nemen in de Voortgangsrapportage 2021 en te dekken uit de stelpost loonen prijsstijgingen.
11. De beschikking met kenmerk: U20.010662/DKS/LJ te geven.
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