Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 11 mei 2021
Projectplan bedrijventerreinen Business Zone Delta, Houtwijk & Staalwijk
Het college besluit:
1. Het projectplan bedrijventerreinen Business Zone Delta, Houtwijk & Staalwijk vast te stellen.
2. De financiële effecten van dit plan te dekken uit het IVB-budget 2021-2024.
3. Bijgaand persbericht, met nummer B21.001410, uit te laten gaan.
Jaarstukken 2020 Gemeente Dronten
Het college besluit:
1. De jaarstukken 2020 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
2. Het rekeningresultaat 2020 toe te voegen aan de algemene reserve.
3. Akkoord te gaan met de aanvullende budgetoverheveling vanuit het Sociaal Domein gezamenlijk
groot € 470.000.
Vaststellen bestuursopdracht herijking accommodatiebeleid
Het college besluit:
1. De bestuursopdracht “Herijking accommodatiebeleid” vast te stellen waarin opdracht wordt
gegeven en de kaders worden geschetst om tot een herijking van het accommodatiebeleid te
komen.
2. Hiervoor een uitvoeringskrediet te verstrekken van 50.000 euro uit de reserve
accommodatiebeleid.
3. Het uitvoeringskrediet van € 50.000,- verwerken in de voortgangsrapportage.
Beleidsnota Inburgeren, Integreren en Participeren
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de beleidsnota Nieuwe Wet inburgering ‘Inburgeren, Integreren en
Participeren 2021 - 2025', met nummer B21.001518, vast te stellen.
2. De brief in reactie op het gevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein
(U21.002340/DKS/LJ) vast te stellen en deze te versturen aan de Adviesraad Sociaal Domein.
Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2021-2022
Het college besluit:
1. Het Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2021-2022, documentnummer B21.001520, vast te
stellen.
2. De reactiebrief Adviesraad Sociaal Domein (ASD), documentnummer U21.003312, vast te stellen
en te verzenden aan de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Dronten.
3. De raadsinformatiebrief, documentnummer U21.003311, vast te stellen en te verzenden aan de
raad.
Richtlijnen voor herontwikkeling Flevomanege (Wonen aan De Zuid)
Het college besluit:
De raad voor te stellen de richtlijnen (Bijlage 1) voor de herontwikkeling van de Flevomanege Dronten
(Wonen aan De Zuid)’ vast te stellen.
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Ontwerp wijzigingsplan ‘Dronten-Hanzekwartier-De Noord 48 (20402)’
Het college besluit:
1. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Dronten-Hanzekwartier-De Noord 48 (20402)’ vast te stellen, het
ontwerp wijzigingsplan ter inzage te leggen door middel van publicatie in de FlevoPost, de
Staatscourant, de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl
2. Kennis te nemen van de noodzakelijke procedure hogere grenswaarde welke tegelijkertijd ter
visie zal liggen.
3. Dat volstaan kan worden met een vormvrije mer beoordeling.
4. Dat het wijzigingsplan één week na afloop van de zienswijzeperiode wordt geacht te zijn
vastgesteld, indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen zijn ingebracht.
Raadsinformatiebrief voortgang aanbevelingen Rekenkameronderzoek Economisch Vestigingsklimaat
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief over de voortgang van de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek naar
het Economische Vestigingsklimaat in Dronten (U21.002985) vast te stellen en deze te versturen naar de
raad en de Rekenkamer.
Samenwerking in Flevoland
Het college besluit:
Kennis te nemen van de stand van zaken van de samenwerking in Flevoland in het kader van het
manifest “Samen maken we Flevoland”.
Uitspraak rechtbank Midden-Nederland Bremerbergweg 9a
Het college besluit:
Kennis te nemen van de uitspraak en geen hoger beroep in te stellen.
Intrekken straatnaam Spoordreef, vaststellen straatnaam Ottodreef en wijzigen/inkorten geometrie
Energieweg
Het college besluit:
1. De geometrie/ligging van de Energieweg te wijzigen/in te korten.
2. De naam Ottodreef vast te stellen voor de weg tussen de rotondes in De Noord en de
Muntmeesterdreef.
3. De straatnaam Spoordreef in te trekken.
4. De geometrie/ligging van de Ottodreef en de Energieweg vast te stellen zoals in bijlage 2 is
weergegeven.
Benoeming lid van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen
Dronten
Het college besluit:
De raad voor te stellen mevrouw M. Kompier te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de
stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten.

2

3

