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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 25 mei 2021  
 

Flevolandse Norm  
 
Het college besluit: 

1. De Flevolandse Norm (doc. nr. 2557) vast te stellen. 
2. De intentieverklaring (doc. nr. 2558), behorend bij de Flevolandse Norm, aan te gaan. 

 

Expositie nagelaten werk kunstenaar Cyril Lixenberg  
 
Het college besluit: 

1. Coöperatie TAAK opdracht te geven om in Dronten, conform de offerte van TAAK van 7 
december 2020, een expositie te organiseren over het werk van kunstenaar Cyril Lixenberg. 

2. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van de expositie, een bedrag van  
€ 15.000, te betalen uit de stelpost eenmalig onvoorzien (6080000/438901) en daarvoor een 
bedrag van € 15.000 te onttrekken aan de stelpost, waarbij het bedrag van de onttrekking wordt 
overgeheveld naar begrotingspost 6530300/438010 (kunst in de openbare ruimte). 

3. De onttrekking uit de stelpost te melden in de Voortgangsrapportage 2021. 
 

Voorontwerp bestemmingsplan "Dronten-Parkresidentie (D1005)  
 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Dronten-Parkresidentie (D1005)’ met 
bijbehorend beeldkwaliteitsplan. 

2. Te starten met het vooroverleg en de inspraakprocedure. 
3. Bijgaande raadsinformatiebrief (U21.002644) vast te stellen en te verzenden aan de raad. 

 

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021 
 
Het college besluit: 

1. Het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021 met nummer 
B21.001546 vast te stellen onder instemming met de gehanteerde uitgangspunten voor de 
aangescherpte prioriteitstelling. 

2. De raadsinformatiebrief met nummer U21.002518 vast te stellen en met de bijlage te verzenden 
aan de gemeenteraad. 

3. Het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021 te zenden aan GS 
van Flevoland. 

 

Kadernota 2022  
 
Het college besluit:  

1. De concept Kadernota 2022 aan de hand van de voorgelegde beleidskeuzes vast te stellen en 
deze ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 

2. De raad per pakket voor te leggen welke doelen behouden moeten blijven en welke kunnen 
vervallen.  

3. Binnen het kader nader richting te vragen aan de raad aan de manier waarop de taakstelling van 
€ 2,9 miljoen gevonden moet worden en daartoe een keuze te maken uit de voorgelegde opties. 
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 25 mei 2021  
 

Brief OVDD/MKB-NL: zorgen over stijging OZB voor bedrijven 
 
Het college besluit: 
De brief met nummer 6221 vast te stellen en te verzenden aan Ondernemersvereniging "De Driehoek". 
 

Vragen fractie VVD over de mogelijkheid opvragen documentatie woningen  
 
Het college besluit:  
De raadsinformatiebrief met kenmerk 4660 vast te stellen en te verzenden aan de raad. 
 

Verzoek overname huurovereenkomst tankstation De Noord 34 
 
Het college besluit:  

1. Geen toestemming te verlenen voor overname van de overeenkomst door Enviem Retail Real 
Estate BV.  

2. De brief met nummer 1708.vast te stellen en te verzenden aan de verzoeker. 
 

Jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022-2025 van Het Flevolands Archief 
 
Het college besluit:  

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van Het Flevolands Archief. 
2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2022-2025 van Het Flevolands Archief. 
3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 
4. Brief met nummer 924 vast te stellen en te verzenden Het Flevolands Archief. 

 

Beantwoording vragen Groen Links  (ex. art. 33 RvO) m.b.t. Bibob en zorgfraude 
 
Het college besluit: 
De brief (nr. U21.004207 ) met de beantwoording van de vragen van de fractie van Groen Links (ex. art. 
33 RvO) m.b.t. Bibob en zorgfraude vast te stellen en te versturen naar de raad. 
 

Grondstoffenbeleidsplan, Beleidsvisie Duurzaam Afvalbeheer 2021-2025 
 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen; 

1. Het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (GBP) vast te stellen. 
2. Door middel van bijgevoegde begrotingswijziging in 2021 incidenteel € 75.000 beschikbaar te 

stellen om te kunnen starten met de voorbereiding van het GBP 2021-2025 en deze lasten op te 
nemen in het tarief van de Afvalstoffenheffing 2022. 

3. Kennis te nemen van de in het GBP 2021-2025 opgenomen investeringen voor de uitvoering van 
het plan. 

4. De financiële effecten van het GBP 2021-2025 vanaf 2022 op te nemen in het tarief van de 
Afvalstoffenheffing 2022. 

 

 
 
 


