Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 7 september 2021
Vaststelling activiteitensubsidie 2020 Bureau LWPC
Het college besluit:
1. De verleende subsidie aan Bureau LWPC B.V. over het jaar 2020 conform verlening vast te
stellen op € 94.000.
2. De vaststellingsbeschikking met kenmerk 12493 te geven.
Renovatie Huis van de Gemeente
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer 48353 over de laatste stand van zaken met betrekking tot de
ingebruikname van het Huis van de Gemeente vast te stellen en te verzenden aan de griffie.
Verzoek zienswijze Vechtdal Wonen
Het college besluit:
1. Middels een zienswijze akkoord te gaan met het verzoek van Woningcorporatie Vechtdal Wonen
(doc. nr. 47766).
2. De brief met doc. nr. 47781 vast te stellen en te verzenden.
Procesbesluit inzake dagvaarding Nieuwe Natuur
Het college besluit:
1. Tot het voeren van verweer naar aanleiding van de dagvaarding van 9 juli 2021 en wijzen mr. H.
Doornhof dan wel een zijner kantoorgenoten van het advocatenkantoor AKD N.V., Gustav
Mahlerlaan 2970 te (1081 LA) Amsterdam aan om alle noodzakelijke processuele handelingen te
verrichten, waaronder het (doen) instellen van hoger beroep, beroep in cassatie, een eis in
reconventie, incidentele vorderingen, oproeping in vrijwaring en het treffen van conservatoire
en executoriale maatregelen, zowel in voornoemde procedure voor de rechtbank als in een
eventueel te voeren appel- en/of cassatieprocedure voor het hof en de Hoge Raad.
2. De raadsinformatiebrief met nummer 47658 vast te stellen en te verzenden aan de raad.
De burgemeester besluit: tot het machtigen van E.R. van de Poll, projectleider gebiedsontwikkeling en
mr. E. Heidenrijk, juridisch adviseur, om namens hem in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de
Gemeente als bedoeld in art. 171 Gemeentewet, de Gemeente te vertegenwoordigen tijdens de
zitting(en) die in de procedure(s) tegen voornoemde verzoekers zal/zullen plaatsvinden.
Kwijtschelden huren sportaccommodaties tweede kwartaal 2021
Het college besluit:
1. De huren van de sportaccommodaties die de gemeente verhuurt aan amateursportverenigingen
voor het tweede kwartaal 2021 kwijt te schelden voor 100% voor gebruiksgebonden huur en
45% voor nietgebruiksgebonden huur.
2. Voor de kwijtgescholden huren voor het tweede kwartaal 2021 een aanvraag tot compensatie te
doen op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID19 (TVS) bij het ministerie van VWS.
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De burgemeester besluit:
De teammanager FPCI te machtigen namens hem de aanvraag TVS te ondertekenen en bij het ministerie
van VWS in te dienen en voor het overige alles te doen noodzakelijk in het kader van de uitvoering van
deze aanvraag.
Vaststelling activiteitensubsidie 2020 Kwintes
Het college besluit:
1. De verleende subsidie aan Kwintes over het jaar 2020 vast te stellen op € 93.441 voor de
uitvoering van de Inloopvoorziening GGZ en op € 15.000 voor het beschikbaar stellen van een
logeerplek.
2. De beschikking met kenmerk: 31976 te geven.
Raamovereenkomst beschut werk Stichting Impact
Het college besluit:
Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 de raamovereenkomst beschut werken gemeente
Dronten, met documentnummer 46767, op grond van artikel 160 eerste lid aanhef en onder d van de
Gemeentewet, aan te gaan met Stichting Impact.
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