Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 20 april 2021
Regeling inconveniënten
Het college besluit:
1. De Regeling inconveniënten 1996 in te trekken per 1 juli 2021, onder voorbehoud akkoord lokaal
overleg.
2. De inconveniëntentoelage, die aan huidige medewerkers wordt uitgekeerd, per 1 juli 2021 om
te zetten in een garantietoelage conform artikel 3.15 cao gemeenten, onder voorbehoud
akkoord lokaal overleg.
Onderzoek vakantieparken Dronten
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het onderzoek ‘Vakantieparken in de gemeente Dronten’.
2. De raadsinformatiebrief met nummer (U21.002931) vast te stellen en te verzenden aan de
griffier.
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
Het college besluit:
1. NMFF de in het projectplan RREW genoemde energiebesparende maatregelen uit te laten
voeren.
2. De brief aan NMFF met nummer U21.002560 vast te stellen en te verzenden aan NMFF.
Zelfstandigenloket Flevoland; bedrijfsplan, beleidsplan en mandaatregeling uitvoering Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening
Het college besluit:
1. Ingevolge artikel 4, vijfde lid, van de Bestuursovereenkomst Bbz Flevoland in te stemmen met
het bijgevoegde bedrijfsplan ZLF 2021 met documentnummer B21.000825 en de bijbehorende
bijlages.
2. Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Bestuursovereenkomst Bbz Flevoland het bijgevoegde
beleidsplan ’Zelfstandigenloket Flevoland; een vangnet voor ondernemers in Flevoland’ met
documentnummer B21.001218 vast te stellen.
3. In te stemmen met de mandaatregeling uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,
Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en Faillissementswet gemeente Dronten, zoals
opgenomen in het document met nummer B21.001014.
4. Mandaat zelfstandigenloket zoals opgenomen in het document met nummer B20.001924 in te
trekken.
Evaluatie Inwonersinitiatieven 2020
Het college besluit:
1. De aanbevelingen uit het evaluatieverslag Inwonersinitiatieven 2020 over te nemen en mee te
geven aan de regisseur Inwonersparticipatie en directie om onderdeel te laten uitmaken van de
doorontwikkeling van inwonersparticipatie en de organisatie.
2. De raadsinformatiebrief met nummer U21.003252 vast te stellen en met het Evaluatieverslag
Inwonersinitiatieven als bijlage te verzenden aan de gemeenteraad.
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Omgevingsvergunning, voor het tijdelijk (2 jaar) jaarrond laten staan van
26 glampingtenten op het strand van Spijkweg 15 te Biddinghuizen (Europarcs)
Het college besluit:
De vergunning OV 2020-0996 te verlenen.
Beantwoording vragen PvdA (ex artikel 33 van het Reglement van Orde) betreffende de actualiteit van
Swifterbant-Zuid
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer U21.003450, inhoudende de beantwoording van de nadere
vragen van de PvdA betreffende de actualiteit van woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid vast te stellen
en te verzenden aan de gemeenteraad.
Camping De Abelen
Het college besluit:
1. Ondernemer de heer R. te Dronten per 1 mei 2021 aan te stellen als exploitant van camping De
Abelen, Hazepad 7 te Swifterbant.
2. Het perceel van ruim 5.400 m2 waarop de camping is gelegen voor onbepaalde tijd vanaf 1
januari 2022 in erfpacht te geven tegen een nader te bepalen canon.
3. De periode 1 mei 2021 tot 1 januari 2022 te zien als overbruggingsperiode waarin de plannen
door de ondernemer nader kunnen worden uitgewerkt en hiervoor een bruikleenovereenkomst
aan te gaan met ondernemer,
de heer R.
4. Aan de ondernemer eenmalig financiële steun te verlenen ten bedrage van
€ 1.100,-- door het niet in rekening brengen van de huur voor het overbruggingsjaar 2021 mits
de ondernemer voldoet aan de voorwaarden voor steun opgenomen in de Deminimisverordening.
Ontwerpbegroting GGD 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de
GGD.
3. De raad voor te stellen:
a. in te stemmen met de zienswijze, zoals opgenomen in de conceptbrief aan de GGD
(U21.003417), naar aanleiding van de GGD-ontwerpbegroting 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025;
b. De jaarstukken 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
Splitsing perceel door Planvisie voor realisatie bedrijfsverzamelgebouw
Het college besluit:
1. Medewerking te verlenen aan het splitsen van het perceel kadastraal bekend, gemeente
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Dronten, sectie K, nummer 3139, onder de opschortende voorwaarde dat eerst een bedrag
wordt betaald van € 109.800,- ex. Btw.
2. De brief met nummer U21.002791 vast te stellen en te verzenden aan Planvisie.
Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie VVD over financiële steun aan de lokale cultuursector
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief nummer U21.002746, met daarin de beantwoording van schriftelijke vragen van
de VVD fractie, vast te stellen en te verzenden aan de griffier.
Declaraties duurzaamheidslening laten uitvoeren door SVn
Het college besluit:
De aanvullende overeenkomst op de deelnemingsovereenkomst tussen de Gemeente Dronten en de
stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) aan te gaan.
Plan van aanpak verbetering communicatie project "Terugdringing oneigenlijk grondgebruik"
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief naar aanleiding van de motie van 25 maart 2021 vast te stellen en te verzenden
aan de raad.
Compensatie eigen bijdrage kinderopvang
Het college besluit:
1. Ouders die gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregeling te compenseren voor de
ouderbijdrage die zij betalen voor peuteropvang tijdens de verplichte (gedeeltelijke) sluiting van
de kinderopvang van 16 december 2020 t/m 8 februari 2021.
2. De compensatie aan ouders via de kinderopvangorganisaties te regelen.
Voorontwerp Bestemmingsplan ‘Biddinghuizen-Strandgaperweg 2-4 (D5003)’
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Biddinghuizen-Strandgaperweg 24(D5003)’;
2. Te starten met het vooroverleg en de inspraakprocedure;
3. De raadsinformatiebrief (U21.003238) vast te stellen en te verzenden aan de raad.
Raadsinformatiebrief voortgang advies geluidsmetingen en uitnodiging Webinar
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief, documentnummer : U21.003204, vast te stellen en te verzenden aan de
griffier.
Beantwoording Politieke schriftelijke vraag CDA (ex. art. 33 RvO) Zwerfvuil FEBO/SUBWAY
Het college besluit:
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De bijgevoegde raadsinformatiebrief (U21.003090) vast te stellen en te verzenden naar de griffie.
Beantwoording art 33 vragen PvdA, CDA, D66 en GroenLinks woningbouwlocatie Swifterbant
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief (U21.003322) met de beantwoording van de vragen (ex artikel 33 RvO) van de
PvdA, CDA, D66 en GroenLinks betreffende woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid vast te stellen en deze
te verzenden aan de gemeenteraad.
Raadsinformatiebrief Zorgtafel Flevoland
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief Zorgtafel Flevoland april 2021 met kenmerk U21.003159 vast te stellen en te
verzenden aan de raad.
Raadsinformatiebrief JOGG - gezonde jeugd, gezonde toekomst
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer U21.001983/DKP/PK vast te stellen en te verzenden aan de raad.
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