Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 9 maart 2021
IJkmomenten Integrale Visie
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief (U21.001260) over de ijkmomenten van de Integrale Visie vast te stellen en aan
de raad te versturen.
Actualisering hondenuitvoeringsbeleid 2021
Het college besluit:
1. Het concept-hondenuitvoeringsbeleid en concept-aanwijzingsbesluit met bijbehorende
hondenuitlaatkaarten vast te stellen.
2. Het concept-hondenuitvoeringsbeleid en concept-aanwijzingsbesluit met bijlagen ter inzage te
leggen.
3. De teammanager VHV mandaat te verlenen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van het
aanwijzingsbesluit inclusief bijbehorende hondenuitlaatkaarten. Dit mandaat te verwerken bij
de eerstvolgende wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit.
4. De raadsinformatiebrief, met nummer U20.005164, over het hondenuitvoeringsbesluit en
bijbehorende hondenuitlaatkaarten, vast te stellen en te verzenden naar de raad.
5. Een incidenteel budget van € 13.000 beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien en dit
budgettaire effect op te nemen in de Voortgangsrapportage 2021.
Verplaatsing zweefvliegveld ZC Flevo
Het college besluit:
Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het verplaatsen van het zweefvliegveld ZC
Flevo binnen de gemeente en de beoogde locaties nader te laten verkennen.
Voornemen van de Veiligheidsregio Flevoland tot deelnemen in Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio's
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze kenbaar te maken bij het voorgenomen besluit
van de Veiligheidsregio Flevoland om deel te nemen in de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV): “De raad verzoekt het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Flevoland de kosten voor de oprichting en het in stand houden van de op te
richten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s taakstellend en binnen de
begroting op te lossen”.
2. De Veiligheidsregio Flevoland na het raadsbesluit op de hoogte te brengen van het raadsbesluit
middels de Conceptzienswijze aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland met
kenmerk B21.001771.
Aanwijzen gemeentehuis Dronten als tellocatie
Het college besluit:
Het gemeentehuis van Dronten aan te wijzen als tellocatie 17 maart 2021 voor het tellen van de
vervroegd uitgebrachte stemmen.
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De Begroting in één Oogopslag 2021
Het college besluit:
Het college besluit de Begroting in één Oogopslag 2021 vast te stellen en te publiceren in de FlevoPost.
Samenwerkingsovereenkomst RES-Flevoland
Het college besluit:
De Samenwerkingsovereenkomst RES ‘Samenwerkingsverband Regionale Energie Strategie Flevoland’,
met nummer B21.000588, overeenkomstig artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de
Gemeentewet aan te gaan.
De burgemeester besluit:
Wethouder Van Amerongen te machtigen om namens hem de Samenwerkingsovereenkomst RES
‘Samenwerkingsverband Regionale Energie Strategie Flevoland’, met nummer B21.000588, te
ondertekenen.
Aangaan samenwerkingsconvenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden
Het college besluit:
Het samenwerkingsconvenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden, met nummer B21.000474, aan te
gaan.
De burgemeester besluit:
Wethouder P. van Bergen te machtigen om het samenwerkingsconvenant te ondertekenen.

2

