Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 18 januari 2022
Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit
Het college besluit:
1) Het raadsvoorstel met nummer 134666 aan de raad voor te leggen;
2) De raad voor te stellen het raadsbesluit ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie
ruimtelijke kwaliteit gemeente Dronten 2022” met nummer 135151.
Afvalstoffenverordening 2022 en uitvoeringsbesluiten
Het college besluit:
1) De Raad voor te stellen de Ontwerp Afvalstoffenverordening 2022 (nr 137832) vast te stellen en
voor inspraak ter inzage te leggen en indien na de zienswijzeperiode op 28 april geen
zienswijzen zijn ontvangen de verordening vast te stellen conform de Ontwerp
Avalstoffenverordening 2022;
2) Het concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 (nr 137860) en het concept
acceptatiereglement Milieustraat Dronten (nr 137887) vast te stellen en gelijktijdig met het
Ontwerp Afvalstoffenverordening voor inspraak ter inzage te leggen, onder de ontbindende
voorwaarden dat de raad de Ontwerp Afvalstoffenverordening 2022 (nr 137832) vaststelt en
voor inspraak ter inzage legt.
Wijziging Mandaat- en volmachtbesluit 2022
Het college besluit:
1) De wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit 2022 (nr. 142457) vast te stellen.
De burgemeester besluit:
1) De wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit 2022 (nr. 142457) vast te stellen.
Koopzon- en feestdagen 2022 Winkeliersvereniging Biddinghuizen
Het college besluit:
1) Ingevolge artikel 5, eerste en tweede lid, van de Winkeltijden verordening Dronten, dat de winkels in
winkelcentrum Biddinghuizen de volgende 14 koopzon- en/of feestdagen in 2022 open mogen:
a. Zondag 01-05-2022
b. Maandag 18-04-2022
c. Donderdag 26-05-2022
d. Maandag 06-06-2022
e. Zondag 10-07-2022
f. Zondag 17-07-2022
g. Zondag 24-07-2022
h. Zondag 31-07-2022
i. Zondag 07-08-2022
j. Zondag 14-08-2022
k. Zondag 21-08-2022
l. Zondag 04-12-2022
m. Zondag 18-12-2022
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n. Maandag 26-12-2022
2) Verzoeken om (extra) afwijkende koopzon- en/of feestdagen voor 2022 van afzonderlijke winkeliers
af te wijzen.
Uitkomsten decembercirculaire 2021
Het college besluit:
1) Kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2021 in de raadsinformatiebrief met
nummer 142463;
2) Wethouder van Amerongen mandaat te geven om eventuele aanpassingen in de
raadsinformatiebrief, met nummer 142463, te (laten) doen;
3) Bijgevoegde raadsinformatiebrief (142463), eventueel na aanpassingen overeenkomstig het vorige
besluitpunt, aan de gemeenteraad te versturen;
4) De budgettair neutraal aangemerkte mutaties die nog voor de jaarschijf 2021 ter beschikking zijn
gesteld mee te nemen in het voorstel resultaatbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening 2021
om deze over te brengen naar 2022;
5) De budgettair neutraal aangemerkte mutaties voor de jaarschijf 2022 en verder op te nemen in de
voortgangsrapportage 2022.
Benoeming lid Raad van Toezicht ANTE
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen de voorgedragen kandidaat, mevrouw M. Goldschmidt, te benoemen
tot lid van de Raad van Toezicht van Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingsscholen.
Verlening activiteitensubsidie inspecties kinderopvang GGD 2022
Het college besluit:
1) De overeenkomst toezicht kinderopvang 2022 gemeente Dronten, met nummer 1315987, voor het
jaar 2022 aan te gaan en hiervoor een bedrag van 101.700,- beschikbaar te stellen.
2) De middelen genoemd in het eerste besluitpunt (€ 101.700,-) te dekken uit FCL 6610300 (toezicht en
handhaving kinderopvang).
3) De verleningsbeschikking met kenmerk 132246 te geven.
Vaststelling bestemmingsplan 'Strandgaperweg 2-4 (D5003)'
Het college besluit:
1) De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Biddinghuizen – Strandgaperweg 2-4 (D5003)’
(plan ID: NL.IMRO.0303.D5003-VA01) vast te stellen.
Herinrichting gebied Flevomanege
Het college besluit:
1) Het stedenbouwkundig plan met nummer 142939 voor de ontwikkeling van de locatie Flevomanege
met nummer 142939 vast te stellen.
2) De raadsinformatiebrief met nummer 143086 vast te stellen en te verzenden aan de raad.
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Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dronten - Parkresidentie Oost (D1005)
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 'Dronten – Parkresidentie Oost (D1005)' (plan ID:
NL.IMRO.0303.D1005-VA01) met nummer 144509 en het beeldkwaliteitsplan Dronten – Parkresidentie
Oost met nummer 144428 vast te stellen.
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