Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 16 november 2021
Zienswijze begrotingswijzigingen 2021 en 2022 Veiligheidsregio Flevoland
Het college besluit:
1) De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en de voorgelegde begrotingswijzigingen 2021;
2) De raad voor te stellen in te stemmen met de zienswijzebrief (doc. nr. 56611) die het college heeft
verstuurd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad);
3) Bijgaande brief (doc. nr. 56611) met de zienswijze te verzenden de Veiligheidsregio Flevoland;
4) Het incidentele voordeel van 2021 (€ 49.009) en 2022 (€ 98.617) ten gunste van het incidentele
begrotingssaldo te verwerken na vaststelling op 1 december 2021 door het AB van de Veiligheidsregio
Flevoland.
Routekaart 100.000 woningen provincie Flevoland
Het college besluit:
1) Kennis te nemen van de routekaart (document nr. 94282) en bijgevoegde raadsinformatiebrief
(document nr. 94314) vast te stellen en te verzenden aan de griffier.
Brief aan de raad nav artikel 33 vragen over uithuisplaatsing kinderen toeslagenaffaire
Het college besluit:
1) De antwoordbrief met documentnummer 82439 vast te stellen en te versturen naar de raad.
Algemene Ledenvergadering VNG 26 november 2021
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de vergaderstukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 26
november 2021;
2. Burgemeester Gebben te machtigen om, in geval van stemmingen, namens het college een stem uit
te brengen.
Diverse bezwaarschriften inzake bouwplan Hof van Fleur
Het college besluit:
1) het advies van de commissie bezwaarschriften (102495) over te nemen;
2) het bestreden besluit aan te passen en in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
bestemmingsplan door het nieuwe inrichtingsplan met bijbehorende onderbouwing d.d. 28 september
2021 aan de thans bestreden vergunning te verbinden onder intrekking van het huidige plan;
3) aan het bestreden besluit een voorschrift te verbinden met als doel dat de parkeerplaatsen op het
inrichtingsplan worden gerealiseerd en in stand worden gehouden;
4) voor het overige het bestreden besluit in stand te laten;
5) de beslissing op bezwaar vast te stellen en te verzenden naar de aanvrager (102553)
6) een proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb aan gemachtigden
van bezwaarmakers 1 en 3 toe te kennen ten bedrage van € 1.068,- per gemachtigde en € 534,- aan
gemachtigde van bezwaarmaker 2;
7) de beslissing op bezwaar toe te zenden aan de bezwaarmakers 1 (109831),2 (109832) en 3(109835).
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Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 16 november 2021
Steunen motie gemeente Moerdijk bij ALV VNG
Het college besluit:
1) Tot het mede indienen van de motie van de gemeente Moerdijk, nummer 106624, tijdens de
Algemene ledenvergadering van de VNG op 26 november 2021, waarin de VNG wordt opgedragen om
de minister ter verantwoording te roepen waar de betaalde bijdragen aan beheerskosten van het
Digitaal Stelsel Omgevingswet van gemeenten zijn besteed.
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