Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 6 april 2021
Raadsinformatiebrief Plan van Aanpak Ondermijning
Het college besluit:
1. Het Plan van Aanpak (PvA) Ondermijning gemeente Dronten 2021-2024, met het beoogde
maatschappelijke effect: “We voorkomen en bestrijden vormen van criminaliteit die ons gezag
en het vertrouwen in de overheid ondermijnen”; vast te stellen onder voorbehoud van
financiering in de eerstvolgende P&C-documenten.
2. De financiële effecten van de geplande activiteiten vanuit het PvA af te wegen via Zero Based
Begroten.
3. De financiële effecten van de geplande activiteiten (werkbudget) vanuit het PvA à € 40.000
incidenteel te verwerken in de Voortgangsrapportage 2021 ten laste van de Covid-stelpost
‘Toezicht en handhaving’ uit Septembercirculaire 2020 (= overheveling).
4. Het proces van heralloceren van een medewerker Bibob als ook een Jurist OOV binnen de
bestaande capaciteit, mee te nemen in het Zero Based traject.
5. De raadsinformatiebrief met nummer U21.002870, betreffende het vaststellen van het Plan van
Aanpak Ondermijning 2021-2024 vast te stellen en met de bijlage te verzenden aan de raad.
Principeverzoek realisatie huisvesting arbeidsmigranten Rietweg 3-3A
Het college besluit:
1. De raadsconsultatiebrief met nummer U20.009242 vast te stellen en te verzenden aan de
griffier.
2. Op basis van de uitkomst van de raadsconsultatie het standpunt over het principeverzoek te
bepalen.
Verantwoordingsdocument -Renovatie gemeentehuis DrontenHet college besluit:
1. Het verantwoordingsdocument –Renovatie gemeentehuis Dronten- vast te stellen.
2. Het raadsbesluit (B21.001098) en raadsvoorstel (B21.001099) aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Beheerplan Wegen 2021-2025
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het beleid voor de kwaliteitsniveaus van de gemeentelijke wegen, zoals
door de gemeenteraad vastgesteld in het Beheerplan wegen 2016-2020, te handhaven.
2. De raad voor te stellen de rehabilitatie van de Rietweg uit te voeren in 2022.
3. Het beheerplan Wegen 2021-2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen;
4. De raad voor te stellen voor de uitvoering van het beheerplan wegen 2021-2025 de financiële
middelen ter beschikking te laten stellen door middel van het vaststellen van bijgevoegde
begrotingswijziging.
5. De raad voor te stellen voor de rehabilitaties en bermversteviging in de periode 2021
kredietinvesteringen ter beschikking te stellen, zoals opgenomen in het beheerplan.
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Vaststellen raadsinformatiebrief Swifterbant-Zuid
Het college besluit:
Bijgaande concept raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen aan de leden van de
gemeenteraad.
Raadsinformatiebrief met betrekking tot nieuwsbericht Omroep Flevoland aangaande 'Mailboxen
gewist bij gemeente Almere'
Het college besluit:
Raadsinformatiebrief met betrekking tot nieuwsbericht Omroep Flevoland aangaande 'Mailboxen gewist
bij gemeente Almere' en schriftelijke vragen van de ChristenUnie.
Afwijking inkoopbeleid Projectleider Zero Based Begroten
Het college besluit:
Af te wijken van het inkoopbeleid van de gemeente Dronten voor de inzet van de ondersteuning van de
projectleider (leverancier: Antea Group) voor het project Zero Based Begroten.
Raadsinformatiebrief Regio Zwolle
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief over de samenwerking binnen de Regio Zwolle (U21.002799) vast te stellen en
deze te versturen naar de raad.
Ontzamelen van de kunstcollectie van de gemeente Dronten
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voornemen tot ontzamelen van 117 kunstwerken van de gemeente
Dronten conform het opgestelde ontzamelprotocol.
2. In te stemmen met publicatie in de Staatscourant en publicatie van de afstotingsdatabase.
3. Het beheer van de te behouden kunstcollectie van de gemeente Dronten te beleggen bij het
team IMF (Facilitair).
Register van Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Dronten 2021
Het college besluit:
1. Het Register van Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Dronten 2021 met nummer
21Bij.1416 vast te stellen.
2. Het besluit tot vaststelling van het Register gemeenschappelijke regelingen Dronten van 13
maart 2018 in te trekken.
Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid opknapwerkzaamheden praktijkschool Almere College
Het college besluit:
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Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid om tijdig de praktijkschool van het Almere College
aan de Educalaan 8a Dronten op te laten knappen.
Reactiebrief BVVS
Het college besluit:
De reactie brief, met documentnummer U21.002089, vast te stellen en te verzenden naar de
Belangenvereniging Vastgoedeigenaren Vitaal Suydersee (BVVS).
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