Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 21 september 2021
Verzoek bewonerscommissie De Boschberg over toekomstbestendigheid bungalowpark
Het college besluit:
De brief met documentnummer 46558 vast te stellen en te verzenden aan de geadresseerde.
Begroting 2022
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2022 en deze ter besluitvorming aan te bieden
aan de raad.
2. Per programma en pakket de mutaties en het nieuwe geraamde bedrag volgens bijlage 5.4 voor
te leggen aan de raad om zo te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025.
3. Nieuw beleid te verwerken in deze begroting voor de integrale beleidsafweging.
4. Kennis te nemen van het ongevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
Keuze Gemeentepolis 2022
Het college besluit:
1. Univé Verzekeringen te contracteren voor de uitvoering van de Collectieve Zorgverzekering
Minima.
2. Voor de uitvoering drie pakketten (Univé compact, Univé compleet en Univé compleet met
herverzekering van het eigen risico) beschikbaar te stellen voor de duur van drie jaar met een
stilzwijgende verlenging van één jaar.
3. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 voor deelnemers met een inkomen tot 110% van de
toepasselijke bijstandsnorm vast te stellen op: - € 15,- voor het pakket Univé compact; en - €
20,- voor de pakketten Univé compleet en Univé compleet met herverzekering eigen risico.
4. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 voor deelnemers met een inkomen van 110% tot 130% van
de toepasselijke bijstandsnorm vast te stellen op: - € 10,- voor de pakketten Univé compleet en
Univé compleet met herverzekering eigen risico.
5. De Raadsinformatiebrief met documentnummer 45859 vast te stellen en te verzenden naar de
raad.
6. De brief met documentnummer 48285 vast te stellen en te versturen naar de Adviesraad Sociaal
Domein (ASD).
Brief reactie rekenkamer oneigenlijk grondgebruik
Het college besluit:
De brief met nummer 56713 vast te stellen en te verzenden aan de rekenkamer van Dronten.
Raadsinformatiebrief Sportbeleid
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief met nummer 58236, inhoudende beantwoording van de ex. art 33 vragen van
het CDA over het gemeentelijk sportbeleid vast te stellen en te verzenden aan de raad.
Vaststellen straatnaam Berkenhof (Ketelhaven)
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Het college besluit:
1. De naam Berkenhof vast te stellen voor de nieuwe straat in Ketelhaven.
2. De geometrie/ligging vast te stellen zoals in bijlage 1 is weergegeven.
Vernietiging archiefbescheiden 2019
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de instemmingsbrief van Het Flevolands Archief van 31 augustus 2021, met
nummer U2021-089.
2. Akkoord te gaan met de vernietiging van de archiefbescheiden in de door Het Flevolands Archief
geaccordeerde lijst V-2019.
3. De portefeuillehouder (T. Van Amerongen) mandaat te verlenen voor ondertekening van de
Verklaring van vernietiging.
Laadpalen bij MFG Biddinghuizen
Het college besluit:
1. Een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van het verzoek tot plaatsing van
laadpalen.
2. Een schriftelijk verzoek tot instemming in te dienen bij de provincie Noord-Holland.
3. Bij een positief besluit van de provincie Noord-Holland te zijner tijd een besluit te nemen tot
toepassing van de hardheidsclausule zoals die bij de overeenkomst met MRA-E behorende
beleidsregel is opgenomen.
4. Te zijner tijd bij een positief besluit eveneens een verkeersbesluit te nemen.
Beweegroute Biddinghuizen
Het college besluit:
1. Een subsidie van € 20.000,00 aan Bouwen Aan Biddinghuizen toe te kennen voor de realisatie
van een beweegroute in Biddinghuizen, zoals opgenomen in het document met nummer 49442,
onder de voorwaarden dat aan Bouwen Aan Biddinghuizen een subsidie van € 25.000,00 wordt
toegekend uit het fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland.
2. Dit bedrag ten laste te brengen van de post Stimulering Sport (FCL 6510000 / ECL 443803).
3. Overeenkomstig artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de Gemeentewet de Realisatie- en
Adoptieovereenkomst Beweegbos te Biddinghuizen, met nummer 49443, aan te gaan.
Vaststellen beheerplan Voorlanden 2021
Het college besluit:
Het beheerplan Voorlanden met nummer 45098 vast te stellen.
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