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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 30 november 2021  
 

Verordening fysieke leefomgeving 

Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen de Verordening Fysieke Leefomgeving (doc. nr. 112750) vast te stellen en 
gelijktijdig met de Omgevingswet in werking te laten treden; 
2. De raad voor te stellen de Verordening tot wijziging van diverse verordeningen gemeente Dronten 
2022 (doc. nr. 115422) vast te stellen. 
 

Reactie college Managementletter 2021 
 
Het college besluit: 
1) De reactie op de managementletter 2021, met nummer 125666, vast te stellen. 
 

Benoeming hoofd- en centraal stembureau gemeente Dronten 
 
Het college besluit: 
1) De volgende personen te benoemen tot lid en plaatsvervangend lid van het hoofd- en centraal 
stembureau voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2026: 

Lid, tevens plaatsvervangend voorzitter: 
- J.W. Schmidt 

Leden: 
- P. Weiland 
- J. Hoogenraad 
- E. Heidenrijk 

Plaatsvervangende leden: 
- A. Brouwer 
- R. Kalk 
- A van Dongen 

2) De huidige (plaatsvervangende) leden die zijn benoemd voor de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 
2022 per direct te ontslaan: 
- E. Smit (plv voorzitter) 
- K.J. de Hoop 
- M. Rust niet meer beschikbaar 
- S. Hol-Wapperom, niet meer beschikbaar 
- W. Brinkman (plv lid) niet meer beschikbaar  
- L. Wennen (plv.lid) niet meer beschikbaar  
 
3) De bij beslispunt 1 genoemde personen in dezelfde samenstelling per direct te benoemen tot lid van 
het hoofd- en centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen tot het einde van de huidige 
zittingsperiode 1 januari 2022: 4) De raadzaal en zaal De Abbert in het gemeentehuis van Dronten, De 
Rede 1, 8251 ER Dronten aan te wijzen als ruimten waar (openbare) zittingen van het hoofd- en centraal 
stembureau plaatsvinden. 
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 30 november 2021  
 

Vaststellen straatnamen De Tureluur en Het Gruttopad en benoemen 10 standplaatsen aan De 
Wierse. 

Het college besluit: 
1) De straatnamen De Tureluur en Het Gruttopad vast te stellen; 
2) De geometrie/ligging vast te stellen zoals in bijlage 1 is weergegeven; 
3) 10 standplaatsen conform de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen aan te wijzen aan De 
Wierse te Biddinghuizen zoals aangegeven in bijlage 2. 
 

Reactie ongevraagd advies ASD 
 
Het college besluit: 
1) Bijgevoegde brief (85126) vast te stellen en te versturen naar de adviesraad Sociaal Domein. 
 

Convenant Passend onderwijs en gelijke kansen 

Het college besluit: 
1) Op grond van artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de Gemeentewet het convenant Passend 
onderwijs en gelijke kansen, met nummer 123275, aan te gaan; 
2) De kosten voor programmanagement te dekken uit begrotingspost FCL 6430100 en de nog in te 
richten FCL voor het Nationaal Programma Onderwijs 
 
De burgemeester besluit: Wethouder P. van Bergen te machtigen om het convenant Passend onderwijs 
en gelijke kansen met nummer 123275, namens de burgemeester te ondertekenen. 
 

Subsidieregeling peuteropvang en VVE 2022 

Het college besluit: 
1) De subsidieregeling peuteropvang en VVE 2022 met nummer 110238 vast te stellen. 
 

Principe verzoek locatie verplaatsing zweefvliegveld ZC Flevo ter hoogte van Stobbenweg 36 

Het college besluit: 
1) Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het verplaatsen van het zweefvliegveld ZC 
Flevo naar de nieuwe locatie ter hoogte van het adres Stobbenweg 36 en de Elburgerweg, zoals 
verwoord in het principe verzoek (documentnr. 123769); 
2) De reactiebrief met documentnummer 115264 vast te stellen en te verzenden naar de aanvrager. 
 

Beleidsregels Wet inburgering 2021 
 
Het college besluit: 
1) De 'Beleidsregels inburgering gemeente Dronten 2022', met kenmerk 5542, vast te stellen. 
 

Fase 4 rijkscoördinatieregeling Windplan Groen 

Het college besluit: 
1) de ontwerp omgevingsvergunningen met nummers OV 2021-1124, OV 2021-1125, OV 2021-1126 en 
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OV 2021-1127 met de bijbehorende stukken voor de realisatie van parkinfrastructuur voor Windplan 
Groen vast te stellen en te laten publiceren; 
2) de omgevingsvergunningen met nummers OV 2021-1124, OV 2021-1125, OV 2021-1126 en OV 2021-
1127 één week na afloop van de inzagetermijn te verlenen indien gedurende de inzagetermijn geen 
zienswijzen zijn ingebracht. 

 


