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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 29 juni 2021  
 

Dorpsvisie Swifterbant   
 
Het college besluit:  
In te stemmen met de "Dorpsvisie Swifterbant, droombeeld Swifterbant 2030" en de dorpsvisie ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 

Raadsvragen over voortgang motie Koerhuis 
 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief, document nr. 15466, vast te stellen en te verzenden aan de griffier. 
 

Wijziging Beloningsregeling 2020 gemeente Dronten 
 
Het college besluit: 
De beloningsregeling 2021 gemeente Dronten, met nummer 14419, vast te stellen. 
 

Meicirculaire 2021 
 
Het college besluit:  

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2021. 
2. Wethouder van Amerongen mandaat te geven om eventuele aanpassingen in de 

raadsinformatiebrief te laten doen. 
3. Bijgevoegde concept raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te versturen. 

 

Verzoek kapitaalversterking Alliander 
 
Het college besluit:  

1. Verstrekking van een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander N.V. ad  
€ 2.141.618 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.   

2. Mededeling voorgenomen collegebesluit conform format Alliander te ondertekenen. 
3. De ondertekende Mededeling voorgenomen collegebesluit te verzenden aan Alliander N.V.  

 
De burgemeester besluit:  
De portefeuillehouder Financiën, de heer A. van Amerongen, te machtigen om de Mededeling 
voorgenomen collegebesluit te ondertekenen. 
 

Omgevingsvergunning nieuwe Roggebotbrug 
 
Het college besluit: 

1. Gemotiveerd af te wijken van het welstandsadvies en de (ontwerp) omgevingsvergunning voor 
de nieuwe Roggebotbrug (OV 2021-0184) te verlenen.  

2. Akkoord te gaan met directe inwerkingtreding van de gevraagde omgevingsvergunning, op 
grond van artikel 6.2 Wabo.  

3. De raadsinformatiebrief met kenmerk 20359, vast te stellen en te verzenden aan de griffier. 
 

Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel 
 
Het college besluit:  
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1. In te stemmen met de ondertekening van het Convenant implementatie Wet wijziging 
woonplaatsbeginsel naar aanleiding van het verzoek in de VNG ledenbrief nummer 16897.  

2. De raadsinformatiebrief 17143 met kenmerk 16890 over de wijziging van het 
woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet en de ondertekening van het convenant vast te stellen en te 
verzenden aan de raad.  

 
De burgemeester besluit: Wethouder P. van Bergen te machtigen om het Convenant implementatie Wet 
wijziging woonplaatsbeginsel namens het college te ondertekenen. 
 

Vaststellen Subsidieregeling tegemoetkoming lokale vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente Dronten 
 
Het college besluit:  

1. De Subsidieregeling tegemoetkoming lokale vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente Dronten, 
met nummer 19312 vast te stellen.  

2. Een bedrag van € 18.000 over te hevelen van de stelpost onvoorzien (begrotingsnummer 
6080000/438900) naar de post voor subsidies algemene voorziening jeugd 6610200 – 443803. 

 

Beleidsplan Gebiedsgebonden Bijdrage windplannen 
 
Het college besluit:  
Het beleidsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 

Vaststelling Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 
 
Het college besluit:  

1. Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 vast te stellen.  
2. De raadsinformatiebrief met nummer vast te stellen en met de bijlage te verzenden aan de raad. 
3. Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 aan GS van Flevoland toe te 

zenden. 
  

Beantwoording raadsvraag van ChristenUnie m.b.t. pioniersbarak 
 
Het college besluit:  
De raadsinformatiebrief, met nummer 17410, inhoudende de beantwoording van de art. 33 RvO vragen 
van de ChristenUnie over de pioniersbarak, vast te stellen en te verzenden aan de griffier. 
 

Gebruik UWV Portaal voor Gemeenten 
 
Het college besluit: 
Ingevolge artikel 160, lid 1 onder e Gemeentewet de Overeenkomst Gebruik UWV Portaal voor 
Gemeenten (documentnummer 18553) aan te gaan.  
 
De burgemeester besluit:  

1. Jan-Willem Schmidt, teammanager Dronter Koers, te machtigen om namens hem de 
Overeenkomst Gebruik UWV Portaal voor Gemeenten (documentnummer 18553) te 
ondertekenen. 

2. Jan-Willem Schmidt, teammanager Dronter Koers, te machtigen om namens hem het formulier 
Gegevens voor de overeenkomst Gebruik UWV Portaal voor Gemeenten (documentnummer 
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18552) te ondertekenen. 
 

Voorstel tot ondertekenen samenwerkingsovereenkomst STO Dronten 
 
Het college besluit:  
De samenwerkingsovereenkomst STO Dronten ‘format samenwerkingsovereenkomst Sterk 
techniekonderwijs’ aan te gaan.  
 
De burgemeester besluit:  
Wethouder P. van Bergen te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst STO Dronten ‘format 
samenwerkingsovereenkomst Sterk techniekonderwijs’ te ondertekenen. 
 

Raadsinformatiebrief voortgang evaluatie Sociaal Domein 
 
Het college besluit:  
De raadsinformatiebrief met kenmerk 19049 vast te stellen en te versturen naar de raad. 
 

Raadsinformatiebrief beantwoording vraag over antispeculatie beding 
 
Het college besluit:  
De raadsinformatiebrief met nummer 20275 vast te stellen en te verzenden aan de griffier. 
 

 
 


