Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 23 maart 2021
Reparatie bestemmingsplan veehouderijen (voorontwerp bestemmingsplan en concept beleidsregel)
Het college besluit:
1. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Reparatie veehouderijen (D4100)’ (21Bij.0997) vast te
stellen.
2. Vooroverleg conform artikel 3.1.1. Bro en ter visie legging van het voorontwerp
bestemmingsplan te starten.
3. De raad te informeren over het voorontwerp bestemmingsplan en te consulteren over de
concept beleidsregel ‘Uitbreiding bedrijfserven met veehouderij’ (21Bij….), door het vaststellen
van de bijgevoegde informatie- en consultatiebrief (U21.001489) en te verzenden aan de raad.
4. Dat indien uit de consultatie met de raad, zoals is bedoeld onder punt 2, blijkt dat zij een
positieve grondhouding kan aannemen ten aanzien van consultatievraag, dat dan een ontwerp
beleidsregel kan worden opgesteld en tezamen met het ontwerp bestemmingsplan ter visie
wordt gelegd.
Intrekking beslispunten 3 en 4 agendapunt 8 collegevergadering 9 maart 2021
Het college besluit:
De beslispunten 3 en 4 behorende bij agendapunt 8 van de collegevergadering van 9 maart 2021
Reparatie bestemmingsplan veehouderijen (voorontwerp bestemmingsplan en concept beleidsregel) in
te trekken.

Artikel 33 RvO vragen CDA: inventarisatie reparatie veehouderij/informatie bijeenkomst stikstof d.d.
28 januari 2021s
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief (U21.001896) met de beantwoording van de vragen (ex artikel 33 RvO) van het
CDA betreffende de inventarisatie reparatie veehouderij en informatiebijeenkomst stikstof d.d.
28 januari 2021, vast te stellen en deze te verzenden aan de raad.
Concept beleidsregel 'Uitbreiding bedrijfserven en veehouderij'
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
concept beleidsregel ‘Uitbreiding bedrijfserven met veehouderij’ (21Bij.1056).
2. De gewijzigde raadsinformatiebrief (U21.002355) vast te stellen en te verzenden aan de
gemeenteraad.
Voortgang aanpak woon- en leefomstandigheden arbeidsmigranten gemeente Dronten
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer U21.002332) vast te stellen en te verzenden aan de griffier.

Principeverzoek ontwikkeling landgoed Artemis te Swifterbant
Het college besluit:
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1. Een positieve grondhouding aan te nemen wat betreft het realiseren van een landgoed
van minimaal 5 hectare, gelegen in de hoek van de Bisonweg en de Bosweg te
Swifterbant.
2. De antwoordbrief met nummer U20.009828 vast te stellen en te verzenden naar de
aanvrager.
Wijziging Mandaat- en volmachtbesluit 2021
Het college besluit:
De wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit 2021 (nr. B21.000776) vast te stellen.
Verruimen terrassen 2021
Het college besluit:
1. Een tijdelijke verruiming van de terrassen in 2021 toe te staan zodra de terrassen open
kunnen op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.
2. De precariobelasting voor de terrassen in 2021 niet te heffen.
Activiteitensubsidie 2021 Stichting Triade Vitree
Het college besluit:
1. Een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 te verlenen aan Stichting Triade Vitree van
€202.677 voor het project Woonstart.
2. Het totale subsidiebedrag aan Stichting Triade Vitree van €200.000 te dekken uit de post
Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd (6620100/443803).
3. Het structurele effect van indexering van de subsidie voor Woonstart over 2021, voor
een bedrag van €2.677, op te nemen in de Voortgangsrapportage 2021 en te dekken uit
de stelpost loon- en prijsstijgingen.
4. De beschikking met kenmerk: U21.000835/DKS/LJ te geven.
Aanwijzing directeur publieke gezondheid als toezichthouder kinderopvang i.v.m. uitbreiding
toezicht op Wet publieke gezondheid
Het college besluit:
1. De directeur publieke gezondheid aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang als
bedoeld in artikel 58r, vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid in samenhang met
artikel 1.61 Wet kinderopvang.
2. De directeur publieke gezondheid toestemming te geven tot het verlenen van onder
mandaat aan één of meerdere medewerkers om onder zijn verantwoordelijkheid op te
treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke
gezondheid, voor zover het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens
hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.
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Het opknappen van het schoolgebouw aan de Educalaan 8A in Dronten
Het college besluit:
1. Een bedrag van € 330.000,-- beschikbaar te stellen voor het opknappen van het
schoolgebouw aan de Educalaan 8A in Dronten.
2. De gemeenteraad in de voortgangsrapportage 2021 (achteraf) goedkeuring te vragen
het benodigde bedrag van € 330.000,-- ten laste te brengen van de bestemmingsreserve
accommodatiebeleid.
Locatie vaccinatie COVID-19
Het college besluit:
In te stemmen om de locatie ’t Dok aan te wijzen als vaccinatie locatie per 1 april t/m
19 september 2021.
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