Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 20 juli 2021
Dronten Marketing
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om, overeenkomstig artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet, geen
zienswijze of bezwaar in te dienen tegen de oprichting van Stichting Dronten Marketing.
2. Indien de eventuele geuite wensen en/of bedenkingen door de raad niet leiden tot het niet
oprichten van de stichting, medewerkers van GO en POCJB (team Communicatie) mandaat te
verlenen om, ingevolge artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de Gemeentewet, met een
notaris een overeenkomst aan te laten gaan tot het oprichten van de stichting.
3. Met stichting Dronten marketing, na oprichting en de inschrijving daarvan in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel, overeenkomstig artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de
Gemeentewet, een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan.
4. Twee keer per kalenderjaar een bestuurlijk overleg agenderen om de doelstellingen te volgen.
5. De portefeuillehouder te mandateren om namens het college de statuten van de op te richten
stichting te redigeren.
De burgemeester besluit:
Medewerkers van GO en POCJB te machtigen om namens hem de dienstverleningsovereenkomst en de
overeenkomst met de notaris te laten ondertekenen en om namens hem al datgene te verrichten, wat
de burgemeester, zelf vertegenwoordigd zijnde, zou mogen, moeten of kunnen doen, voor de oprichting
van de stichting, behoudens de gevallen waarin ingevolge wettelijk voorschrift de persoonlijke
verschijning van de lastgever wordt vereist dan wel overlegging van een bijzondere volmacht
voorgeschreven is.
RIB Plan van aanpak Swifterbant-Zuid en bestuursopdracht
Het college besluit:
1. Het plan van aanpak Swifterbant-Zuid met documentnummer 29928 definitief vast te stellen;
2. De bestuursopdracht vast met documentnummer 29930 te stellen.
3. De concept raadsinformatiebrief met documentnummer 29938 vast te stellen en te verzenden
aan de raad.
Afwijken inkoopbeleid opleiden, trainen en oefenen van crisisorganisatie
Het college besluit:
Af te wijken van het inkoopbeleid voor het opleiden, trainen en oefenen van (huidige)
crisisfunctionarissen.

1

