Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 18 mei 2021
RIB MFC Swifterbant - vaststelling DOHet college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer U21.003261 vast te stellen en te verzenden aan de griffier.
Politieke schriftelijke vraag (ex. art. 33 RvO) afstoten kunstcollectie gemeente
Het college besluit:
De brief aan de raad, documentnummer U21.003775, vast te stellen en te verzenden aan de griffier.
Ontwerp Programmabegroting 2022, Meerjarenraming 2023-2025 en Jaarstukken 2020
Veiligheidsregio Flevoland
Het college besluit:
1. Conform bijgevoegde zienswijzebrief in te stemmen met de Ontwerp Programmabegroting 2022
en meerjarenraming 2023 – 2025 van de Veiligheidsregio Flevoland.
2. De zienswijzebrief van het college voor instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
3. De Veiligheidsregio Flevoland na het raadsbesluit op de hoogte te brengen van het raadsbesluit
middels de zienswijzebrief aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland met
kenmerk U21.003505.
4. De Jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Flevoland voor kennisgeving aan te nemen en deze
ter inzage te leggen voor de gemeenteraad.
5. (Nog) geen financiële mutaties te verwerken op basis van de Ontwerp Programmabegroting in
afwachting van de doorwerking van de uitspraak van de geschillencommissie.
Aanvraag tot intrekken omgevingsvergunningen Windplan Blauw
Het college besluit:
1. De aanvraag van de verzoekers tot het intrekken van alle omgevingsvergunningen, verleend aan
Windplan Blauw, af te wijzen.
2. Het ontwerpbesluit met nummer U21.003640 vast te stellen en te verzenden aan de
gemachtigde van de verzoekers.
Inkoopstrategie inburgering en samenwerkingsovereenkomst leerroutes inburgering
Het college besluit:
1. De Inkoopstrategie Inburgering, met nummer 21Bij.2054, vast te stellen en geheim te verklaren.
2. De Samenwerkingsovereenkomst leerroutes inburgering, met nummer 21Bij.2055, aan te gaan.
3. De raadsinformatiebrief, met nummer U21.003663, vast te stellen en te versturen naar de raad.
De loco-burgemeester besluit:
Wethouder P. van Bergen te machtigen om de ‘Samenwerkingsovereenkomst leerroutes inburgering’,
met nummer 21Bij.2055, namens de gemeente Dronten te ondertekenen.
Raadsconsultatie Regiovisie Jeugdhulp
Het college besluit:
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1. De raadsconsultatiebrief met nummer U21.003978, vast te stellen en te verzenden aan de
griffier.
2. In te stemmen met het vrijgeven van de consultatieversie van de Regiovisie na het BOSD van
20 mei 2021.
3. Op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 10, tweede
lid, onder f en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op
document met nummer 4668 tot en met 20 mei 2021.
Principeverzoek netuitbreiding Flevopolder TenneT en Liander
Het college besluit:
1. De nut en noodzaak van de voorgestelde netuitbreiding te erkennen.
2. Kennis te nemen van de gedefinieerde zoekgebieden.
3. Ambtelijk mee te werken van het vervolgproces met de netbeheerders om te komen tot een
voorkeurslocatie voor het 150/20kV-station.
4. De brief met nummer U21.003460 vast te stellen en te verzenden aan de initiatiefnemer.
Jaarverslag Ruimtelijke Ordening 2020
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Jaarverslag Ruimtelijke Ordening 2020.
2. De gemeenteraad voor te stellen het Jaarverslag Ruimtelijke Ordening 2020 vast te stellen
conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit.
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