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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 9 november 2021  
 
 

Beantwoording raadsvragen VVD fractie over de Wapen Inleveractie 
 
Het college besluit: 
1. Bijgaande raadsinformatiebrief (85751), met als inhoud de beantwoording van de vragen van de VVD 
fractie vast te stellen en te verzenden aan de griffier. 
 

Project gebruik gemeentegrond 
 
Het college besluit: 
1) De bijgevoegde raadsinformatiebrief met nummer 97882 vast te stellen en aan de gemeenteraad te 
sturen. 

 
Preventie en Handhavingsplan Middelengebruik Gemeente Dronten 2022 – 2025 
 
Het college besluit: 
Het Preventie- en Handhavingsplan Middelengebruik gemeente Dronten 2020-2025, met nummer 
83511, ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 
 

Beantwoording artikel 33 vragen van de SP betreffende OV en bereikbaarheid dorpskernen 
 
Het college besluit: 
1) De raadsinformatiebrief (101699) met de beantwoording van de vragen (ex artikel 33 RvO) van de SP 
betreffende OV en bereikbaarheid dorpskernen vast te stellen en deze te verzenden aan de 
gemeenteraad. 
 

Procesnota m.b.t. vervolg Swifterbant-Zuid 
 
Het college besluit:  
1) Te starten met de gesprekken met BPD, met als doel overeenstemming te bereiken  
over een anterieure overeenkomst met als inhoud:  
a. Projectorganisatie Swifterbant.  
b. Gezamenlijke voorwaarden en uitganspunten voor gebiedsontwikkeling.  
2) Akkoord te gaan met de uitwerking van een bestemmingsplan in 2 delen, welke  
gelijktijdig met de anterieure overeenkomst uiterlijk februari 2022 ter vaststelling  
aan de raad zal worden voorgelegd.  
3) Bijgaande raadsinformatiebrief RIB vast te stellen.  
4) Af te wijken van het inkoopbeleid van de gemeente Dronten voor het aanstellen  
van de procesbegeleider.  
 

 

Decemberwijziging 2021 
 
Het college besluit: 
De begrotingswijzigingen (82799), voortvloeiend uit de septembercirculaire 2021 en de beschikkingen 
2021 en 2022 Bijstandsuitkeringen, ter vaststelling voor te leggen aan de Raad. 
 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 9 november 2021  
 
 

 
Het college besluit: 
De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 ter vaststelling aan de raad aan te 
bieden. 
 

Deelnemersovereenkomst 2022 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
 
Het college besluit: 
Op grond van artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de Gemeentewet de 
deelnemersovereenkomst met nummer 77733 aan te gaan 
 

Uitbreiding van het onderstation aan de Dronterweg 19 te Dronten 
 
Het college besluit: 
1. Te starten met het vooroverleg conform artikel 3.1.1 Bro; 
2. De gemeenteraad voor te stellen: 
a. in te stemmen met bijgevoegde ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het afwijken 
van het bestemmingsplan “Dronten- De Lage Vaart e.o. (2030)” ten behoeve van de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een schakelgebouw aan de Dronterweg 19 te Dronten 
(kenmerk OV2021-1275); 
b. de ontwerp vvgb en onderliggende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen voor het 
indienen van zienswijzen; 
c. dat de vvgb één week na afloop van de zienswijzeperiode wordt geacht te zijn verleend, indien 
gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen zijn ingebracht op de ontwerp vvgb; 
 

Roodbeenweg 17: weigering omgevingsvergunning 48 arbeidsmigranten 
 
Het college besluit: 
1) om de aanvraag om omgevingsvergunning (kenmerk: 6239741) voor de huisvesting van 48 
arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg 17 te weigeren;  
2) om het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning met nummer 92600 vast te stellen en aan 
de aanvrager te zenden. 
 

 
 


