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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 26 oktober 2021  
 

RIB art. 33 RvO arbeidsmigrantenhuisvesting Roodbeenweg 
 
Het college besluit:  
Om de raadsinformatiebrief met nummer 68548 vast te stellen en aan de raad te zenden. 
 

Paraplubestemmingsplan “Recreatieparken gemeente Dronten” 
 
het college besluit: 
1) het ontwerp-paraplubestemmingsplan "Recreatieparken gemeente Dronten" met nummer 71630 
vast te stellen;  
2) het onder 1 genoemde plan gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van het indienen 
van zienswijzen omtrent het ontwerpplan door een ieder. 
 

Wijzigingsplan Hanzeweg 20 te Dronten 
 
Het college besluit: 
1) het ontwerp wijzigingsplan ‘Dronten - Hanzeweg 20 (D40011)’ (document nr. 70721) vast te stellen en 
het ontwerp wijzigingsplan ter inzage te leggen door middel van publicatie in de FlevoPost, 
Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl;  
2) dat het wijzigingsplan één week na afloop van de zienswijzeperiode is vastgesteld, indien gedurende 
de zienswijzeperiode geen zienswijzen zijn ingebracht. 
 

Uitkomsten Interbestuurlijk toezicht VTH omgevingsrecht 2020  
 
Het college besluit: 
1) kennis te nemen van de Toezichtbrief Interbestuurlijk toezicht (documentnummer 24671) met 
beoordeling van de taakuitvoering van het omgevingsrecht 2020 en de aanpak van de verbeterpunten 
gericht op het niveau "adequaat" over 2021; 
2) de raadsinformatiebrief (documentnummer 43678) vast te stellen en te verzenden naar de raad. 
 

Addendum Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019-2022  
 
Het college besluit:  
1) het addendum bij het Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019-2021 (documentnummer 43692) vast te 
stellen;  
2) de looptijd van het Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019-2021 te verlengen totdat er nieuw 
uitvoerings- en handhavingsbeleid onder de Omgevingswet en Wkb is vastgesteld;  
3) De raadsinformatiebrief met documentnummer 43678 vast te stellen en te verzenden aan de griffie 
en daarmee de raad te informeren over de vaststelling van het Addendum. 
 

Sloop van het Koetshuis 
 
Het college besluit: 
1) De raad voor te stellen een bedrag van € 189.400,-- beschikbaar te stellen voor de sloop van het 
Koetshuis in B'huizen, vooruitlopende op de herontwikkeling van het perceel aan de Baan 33 in 
Biddinghuizen. Dit besluit is verwoord in het raadsvoorstel en raadsbesluit "Voorbereidingskrediet 
Gezondheidscentrum" (nummer 60652 en 60653); 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2) De raad voor te stellen de begrotingswijziging (LIAS nummer 15568) voor het dienstjaar 2021 vast te 
stellen;  
3) Over te gaan tot gelijktijdige uitvoering van de sloop van de gymzaal Sportlaan en het Koetshuis in 
2021. 
 

Activiteitensubsidie 2021 Bureau LWPC 
 
Het college besluit:  
1) Een activiteitensubsidie voor het jaar 2021 te verlenen aan Bureau LWPC van €93.998 voor het 
organiseren van Mantelkring in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.  
2) Het eerder verleende voorschot voor het jaar 2021 van €50.000 te verrekenen met het in totaal te 
verlenen subsidiebedrag van €93.998.  
3) Het subsidiebedrag aan Bureau LWPC van €93.998 te dekken uit de post Algemene Voorzieningen 
Wmo (6610000/443803).  
4) De beschikking met kenmerk: 8835 te geven. 
 

Intentieverklaring regionale preventiecoalitie 
 
Het college besluit:  
1) Kennis te nemen van de subsidieaanvraag bij het Ministerie van VWS van de Preventiecoalitie 
Flevoland (68684) betreffende het opzetten en uitvoeren van de preventiecoalitie Flevoland ten 
behoeve van het samenwerken op het gebied van preventieactiviteiten voor risicogroepen;  
2) De intentieverklaring Preventiecoalitie Flevoland (68683), op grond van artikel 160, eerste lid aanhef 
en onder d van de Gemeentewet, aan te gaan;  
 
De burgemeester besluit: Wethouder I.A. Korting te machtigen om namens hem de intentieverklaring 
Preventiecoalitie Flevoland (68683) te ondertekenen. 
 

Principe verzoek Sprengerlaan 4 
 
Het college besluit: 
1) Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het realiseren van een buitenplaats aan de 
Sprengerlaan 4 te Dronten; 
2) De reactiebrief met nummer 32585 vast te stellen en te verzenden naar de aanvrager. 
 

Ontwerp bestemmingsplan 'Strandgaperweg 2-4 (D5003)' 
 
Het college besluit: 
1) Het ontwerp bestemmingsplan ‘Biddinghuizen – Strandgaperweg 2-4 (D5003)' ter inzage te leggen en 
daarmee de procedure te starten door publicatie in de FlevoPost, Gemeenteblad en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 

Bestemmingsplanherziening Camping ’t Wisentbos 
 
Het college besluit: 
1) Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Dronten – Camping ‘t Wisentbos (D1006)’ vast te stellen;  
2) Te starten met het vooroverleg; 
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3) De raadsinformatiebrief (65045) vast te stellen en te verzenden aan de raad. 
 

Raadsinformatiebrief gevolgen uitspraak Raad van State windparken 
 
Het college besluit: 
1) De raadsinformatiebrief Participatietraject en geluidsmetingen windparken met documentnummer 
(69133) vast te stellen en verzenden aan de griffier. 
 

Brief aan GS provincie Flevoland over bedieningshuisje Ketelsluis 
 
Het college besluit: 
1) De brief aan Gedeputeerde Staten van Flevoland over het bedienhuisje van de Ketelsluis, met 
documentnummer 69464, vast te stellen. 
 

 


