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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 31 augustus 2021  
 

Tijdelijke uitbreiding capaciteitsplaatsen AZC Dronten  
 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het tijdelijk afwijken van de overeenkomst inzake de vestiging van een 
opvangcentrum met kenmerk 45121. 

2. Het COA AZC Dronten toestemming te verlenen om tot 1 april 2022 een tijdelijke uitbreiding  
van 90 capaciteitsplaatsen te realiseren bovenop de reeds bestaande en ingevulde  
1.000 capaciteitsplaatsen. 

3. De brief met kenmerk 45123 vast te stellen en te versturen naar het COA te AZC Dronten. 
 

Actualisering hondenuitvoeringsbeleid 2021 
 
Het college besluit:  

1. De nota van beantwoording van de inspraakreacties (documentnr. 29080) vast te stellen. 
2. De beleidsnotitie Hondenuitvoeringsbeleid gemeente Dronten 2021 (documentnr. 29093) vast 

te stellen.  
3. Het aanwijzingsbesluit (documentnr. 29144) met de hondenuitlaatkaarten met overneming van 

een tweetal inspraakreacties vast te stellen.  
4. De eenmalige kosten ter hoogte van € 11.000 te dekken uit het wijk- en buurtbeheerbudget. 

 

Vaststelling subsidie 2020 FlevoMeer Bibliotheek 
 
Het college besluit:  

1. De subsidie 2020 FlevoMeer Bibliotheek vast te stellen op € 1.584.498.  
2. In te stemmen met de door FlevoMeer voorgestelde bestemming van het positief resultaat 

2020, waarbij het positief resultaat 2020 van € 39.352 wordt gebruikt voor het vormen van een 
bestemmingsfonds herinrichting jeugdafdeling bibliotheek Dronten.  

3. De beschikking met nummer 38127 te geven. 
 

Vaststelling subsidie De Meerpaal 2020 
 
Het college besluit:  

1. De subsidie aan De Meerpaal voor de reguliere en extra activiteiten over het jaar 2020 vast te 
stellen op € 5.078.588.  

2. De Meerpaal toestemming te geven om het niet bestede deel van de subsidie 2020, een bedrag 
van € 79.697, toe te voegen aan de bestemmingsreserve Corona. 

3. Aan de bestemmingsreserve Corona de voorwaarden te koppelen dat:  

• deze alleen ingezet mag worden voor inkomstenderving bij gesubsidieerde activiteiten als 
gevolg van Corona;  

• als achteraf mocht blijken dat het bedrag van deze bestemmingsreserve hoger is dan de 
inkomstenderving als gevolg van Corona op gesubsidieerde activiteiten, het resterende bedrag 
alsnog terug vloeit naar de gemeente Dronten. 

4. De Meerpaal toestemming te geven het negatieve resultaat op de commerciële activiteiten van 
€ 19.194 te onttrekken aan de algemene reserve commerciële activiteiten.  

5. De beschikking met nummer 16186 vast te stellen en te versturen naar De Meerpaal. 
6. De raadsinformatiebrief met nummer 39964 vast te stellen en te versturen naar de raad. 
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 31 augustus 2021  
 

Verlengen afwijkingsbesluit team VHV 
 
Het college besluit:  

1. De evaluatiegegevens van de pilot afwijking Regeling budgetbeheer gemeente Dronten voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2. Het Afwijkingsbesluit 'Regeling budgetbeheer gemeente Dronten 2016 vast te stellen. 
3. De coördinator ondersteuning en ontwikkeling aan te wijzen als budgethouder voor het team 

VHV. 
4. Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terug werkt tot en met 1 juni 

2021. 
5. Dat dit besluit komt te vervallen op het moment dat de nieuwe Regeling budgetbeheer 

gemeente Dronten in werking treedt. 
 

Stand van zaken toeslagaffaire en besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen 
 
Het college besluit:  

1. Het 'Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen' met 
documentnummer 20367 vast te stellen. 

2. De raadsinformatiebrief met documentnummer 20392 vast te stellen en te verzenden naar de 
raad. 

 

Verrekening neveninkomsten collegeleden 2020  
 
Het college besluit:  

1. Kennis te nemen van de adviezen van het ministerie van BZK; 
2. Dat over het jaar 2020 geen verrekening van neveninkomsten hoeft plaats te vinden voor de 

wethouders T. van Amerongen, I.A. Korting, P. van Bergen, R. Siepel en burgemeester  
J.P. Gebben.  

 

   
  
  
 


