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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 11 januari 2022  
 

Voorbereiding Jaarstukken 2021: bestuurlijke planning, budgetoverheveling en finale kwijting 
 
Het college besluit: 
1) De informatie rondom de voorbereiding van de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen 
waaronder planning op hoofdlijnen met nummer 138532;  
2) De richtlijnen voor budgetoverheveling 2021 vast te stellen en hiervoor de vijf toetsingscriteria 
(conform dit voorstel pagina 2) te hanteren. 
 

VNG ledenraadpleging Cao 2021 – 2022 
 
Het college besluit:  
1. Het advies dat is afgegeven op basis van de ledenbrief VNG voor de Cao Gemeenten 2021 – 2022 over 
te nemen;  
2. In te stemmen met de inhoud van de ledenbrief, met nummer 130148;  
3. De gemeentesecretaris te mandateren om de stem namens het college uit te brengen 
overeenkomstig dit collegebesluit. 
 

Activiteitenplan 2022 netwerk Duurzaamheid 
 
Het college besluit:  
Een bijdrage van maximaal € 17.726,-- voor de activiteiten van 2022 te verlenen en deze te dekken uit 
Project Duurzaam Dronten (6.830.300). 
 

Toekomstbeeld Burgemeester Dekker Sportpark in samenspraak met 3 verenigingen 
 
Het college besluit: 
1) Een positieve grondhouding aan te nemen omtrent de uitvoering van een verkennend onderzoek 
(inclusief herontwikkeling van ’t Dok), in samenspraak met de verenigingen ASV Dronten, ASVD Korfbal 
en SV Reaal, om zich gezamenlijk te vestigen op het Burgemeester Dekker Sportpark, dit zoals 
gepresenteerd door voornoemde verenigingen op 21 september 2021;  
2) De raad te consulteren omtrent dit voornemen tot het uitvoering van het verkennend onderzoek en 
daar de verenigingen ASV Dronten, ASVD Korfbal en SV Reaal actief bij te betrekken; 
3) De raad voor te stellen voor het uitvoeren van het verkennend onderzoek een incidenteel budget van 
€ 35.000 beschikbaar te stellen middels bijgevoegde begrotingswijziging ((LIAS nr. 15762)); 
4) Na de raadsconsultatie als college van B&W een definitief standpunt in te nemen omtrent de 
uitvoering van de verkenning en de kaders die vanuit de raad worden meegegeven omtrent de 
uitvoering van het verkennend onderzoek hierin te betrekken (opdrachtverstrekking aan ambtelijke 
organisatie). 
 

Subsidievaststelling Stichting Kinderopvang Dronten 2020 
 
Het college besluit:  
1) De subsidie 2020 voor peuteropvang aan Kinderopvang Dronten conform verlening vast te stellen op 
€ 236.125,-; 
2) De incidentele subsidie voor VVE voor zowel KDV als POV conform verlening vast te stellen op € 
787.440,-; 
3) De vaststellingsbeschikking met kenmerk 126954 te geven. 
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 11 januari 2022  
 

Verordening sociaal domein 
 
Het college besluit:  
1) De wijzigingen in ‘verordening sociaal domein gemeente Dronten’ ter vaststellen voor te leggen aan 
de gemeenteraad.  
2) De raad voor te stellen de 'Verordening inburgering gemeente Dronten 2010' in te trekken.  
3) Bijgevoegde brief (125559) vast te stellen en te versturen naar de Adviesraad sociaal domein. 
 

Informeren gemeenteraad over ontwikkelingen Database Lokale Ondernemers 
 
Het college besluit:  
1) De raadsinformatiebrief met nummer 132636 vast te stellen en te verzenden aan de gemeenteraad. 
 

 


