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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 6 juli 2021  
 

Voortgangsrapportage 2021  
 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de stand van de stelpost onvoorzien.  
2. De Voortgangsrapportage 2021 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden en hiertoe het 

concept raadsvoorstel en raadsbesluit vast te stellen. 
 

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht Belastingdienst  
 
Het college besluit:  

1. In afwachting van de uitkomst van het hierna genoemde onderzoek de intentie uit te spreken 
richting Belastingdienst om deel te willen nemen aan het individuele Horizontaal Toezicht (HT) 
per 1-1-2023.  

2. Een onderzoek te laten uitvoeren naar de toegevoegde waarde, risico’s en haalbaarheid van de 
maatregelen die door de ambtelijke organisatie genomen moeten worden om tegemoet te 
kunnen komen aan de voorwaarden die de Belastingdienst aan de organisatie stelt in het licht 
van HT. Hiervoor externe expertise in te schakelen.  

3. De raadsinformatiebrief, met nummer 22057 vast te stellen en te verzenden aan de raad. 
 

Dronten Regioplan laaggeletterdheid AMR Flevoland 
 
Het college besluit:  

1. Het regioplan laaggeletterdheid 2021 – 2024 AMR Flevoland vast te stellen.  
2. De Raad over het regioplan te informeren middels een raadsinformatiebrief.  
3. De bijgevoegde brief als reactie op het gevraagde advies aan de ASD te verzenden. 

 

Verlenging en wijziging tijdelijke beleidsregels TONK Dronten 2021 
 
Het college besluit:  

1. De Verlenging en wijziging tijdelijke beleidsregels TONK Dronten 2021 vast te stellen.  
2. De raadsinformatiebrief met documentnummer 20445 vast te stellen en te verzenden naar de 

raad.  
3. De brief met documentnummer 20446 vast te stellen en te versturen naar de Adviesraad Sociaal 

Domein (ASD). 
 

Ontwerpwijzigingsplan Rivierduinweg 4, Swifterbant 
 
Het college besluit:  

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Rivierduinweg 4, Swifterbant (D40012)’ 
(document nr. 20745) en het ontwerp wijzigingsplan ter inzage te leggen door middel van 
publicatie in de FlevoPost, Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl;  

2. Dat het ontwerpwijzigingsplan één week na afloop van de zienswijzeperiode wordt geacht te zijn 
vastgesteld, indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen zijn ingebracht. 

 

Raadsinformatiebrief voortgang Digitale transformatie 
 
Het college besluit: 
De raad te informeren over de voortgang digitale transformatie en daarvoor bijgevoegde 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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raadsinformatiebrief te versturen. 
 

Verkoop bloot eigendom Industrieweg 42 te Swifterbant 
 
Het college besluit: 

1. Het recht van erfpacht voor het perceel, gelegen aan de Industrieweg 42 in Swifterbant, sectie 
G, nummer 265, met een oppervlakte van ca 2.511 m2, te beëindigen en het blooteigendom te 
verkopen voor de koopsom van € 138.105,- k.k. 

2. De opbrengst van € 138.105,- te verantwoorden in het jaarresultaat binnen de algemene dienst, 
onderdeel erfpacht gronden. 

 

Brief WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en VNG over aangaan nieuwe achtervang-
overeenkomst 
 
Het college besluit: 
In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW, een en ander 
conform bijgevoegde model-overeenkomst. 
 

Ontwerpbestemmingsplan Dronten, Knooplaan 1 (D4006) 
 
Het college besluit: 
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Dronten, Knooplaan 1 (D4006)’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen 
door middel van publicatie in de FlevoPost, de Staatscourant, de gemeentelijke website en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
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