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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 7 december 2021  
 

Vaststellen Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen  
 
Het college besluit:  
1) De Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen, met nummer 127702, vast te stellen;  
2) De specifieke uitkering van € 108.180,26 die, via de Veiligheidsregio Flevoland, van het Rijk is 
ontvangen te gebruiken voor de bekostiging van de subsidieregeling. 
 

Ontwerp bestemmingsplan 'Reparatie veehouderijen (D4100)' en ontwerp beleidsregel 'uitbreiding 
bedrijfserven met veehouderij'  
 
Het college besluit:  
1) De 'Nota vooroverleg en inspraak bestemmingsplan 'Reparatie veehouderijen (D4100)' 
(documentnummer 126397) vast te stellen;  
2) Dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt voor de voorbereiding van het 
bestemmingsplan “Reparatie veehouderijen D4100 (documentnummer 6160);  
3) Het ontwerp bestemmingsplan 'Reparatie veehouderijen (D4100)' (documentnummer 128274) en het 
besluit dat geen milieurapport (MER) hoeft te worden gemaakt, ter inzage te leggen;  
4) De ontwerp beleidsregel 'Uitbreiding bedrijfserven met veehouderij' (documentnummer 126391) ter 
inzage te leggen;  
5) De raadsinformatiebrief (documentnummer 124161) vast te stellen en te verzenden aan de 
gemeenteraad.  
 

Procesnotitie Dronten Ontwikkelt 
 
Het college besluit:  
1. De Procesnotitie Dronten Ontwikkelt (integrale visie - woningbouwopgave), met nummer 130387, 
vast te stellen;  
2. De raad voor te stellen de Procesnotitie Dronten Ontwikkelt (integrale visie - woningbouwopgave), 
met nummer 130387, vast te stellen en het college opdracht geven deze uit te voeren.  
 

Arbobeleidsplan 2021 
 
Het college besluit: 
1. Het Arbobeleidsplan 2021 (documentnummer 128267) vast te stellen; 
2. De Nota fysieke belasting (januari 2013) te laten vervallen; 
3. Het arbobudget op peil te brengen in 2023 middels een aanvraag in de kadernota; 
4. Akkoord te gaan met overschrijdingen van het budget in 2021 en 2022. 

 
Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2028 
 
Het college besluit:  
1) De raad voor te stellen het gemeentelijk rioleringsplan Dronten 2022-2028, documentnummer 
127149, inclusief maatregelen en de benodigde middelen vast te stellen;  
2) De raad voor te stellen het tarief vanaf 2023 tot 2028 vast te stellen op € 150,00 per jaar, exclusief 
inflatie;  
3) De raad voor te stellen bijgevoegde begrotingswijziging (LIAS nr. 15705)gemeentelijk rioleringsplan 
2022-2028, documentnummer 127100 voor het dienstjaar 2022 vast te stellen. 
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 7 december 2021  
 

 

Koopzon- en feestdagen Winkelcentrum Suydersee 2022 
 
Het college besluit:  
1) Ingevolge artikel 5, eerste en tweede lid, van de Winkeltijden verordening Dronten, dat de winkels in 
winkelcentrum Suydersee de volgende 14 koopzon- en/of feestdagen in 2022 open mogen:  
a. Zondag 30 januari 2022;  
b. Zondag 27 februari 2022;  
c. Zondag 27 maart 2022;  
d. Zondag 24 april 2022;  
e. Zondag 29 mei 2022  
f. Zondag 26 juni 2022;  
g. Zondag 31 juli 2022;  
h. Zondag 28 augustus 2022;  
i. Zondag 25 september 2022;  
j. Zondag 30 oktober 2022;  
k. Zondag 27 november 2022;  
l. Zondag 4 december 2022;  
m. Zondag 11 december 2022;  
n. Zondag 18 december 2022.  
2) Het verzoek om (extra) afwijkende koopzon- en/of feestdagen voor 2022 van afzonderlijke winkeliers 
af te wijzen. 
 

Transitievisie Nieuwe Warmte 
 
Het college besluit:  
1) De Transitievisie Nieuwe Warmte, met nummer 126407, ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 
 

Programma Maatregelen Klimaatadaptatie 
 
Het college besluit:  
1) Het Programma Maatregelen Klimaatadaptatie, met nummer 22088, vast te stellen;  
2) De raad voor te stellen:  
a. de geraamde kosten als investeringen op te nemen in de begroting via de planning & control-cyclus;  
b. de kosten voor 1/3 te financieren vanuit de rioolheffing (€ 214.000,-) ;  
c. de kosten voor 1/3 te financieren vanuit de algemene middelen (€ 214.000,-);  
d. gebruik te maken van de Impulsregeling klimaatadaptatie, met nummer 128239, voor de resterende 
1/3 van de kosten (€ 214.000,-). 
 

Zorg- en Veiligheidsoverleg Dronten 
 
Het college besluit: 
Op grond van artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de Gemeentewet de Intentieovereenkomst 
pilot Zorg- en Veiligheidsoverleg Dronten, met nummer 123415, aan te gaan. 

De burgemeester besluit: 
Wethouder Van Bergen te machtigen om namens hem de Intentieovereenkomst pilot Zorg- en 
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 7 december 2021  
 

Veiligheidsoverleg Dronten, met nummer 123415, te ondertekenen. 
 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders sociaal domein 2021 
 
Het college besluit: 
1) Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders sociaal domein 2021 (nr. 124219) vast te stellen. 
 

 
 
 
 


