Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 21 december 2021
Nota grondprijsbeleid 2022
Het college besluit:
1. De nota Grondprijsbeleid 2022 en de daarin opgenomen grondprijzen en/of gehanteerde systematiek
voor de verschillende functies (nummer 126456) vast te stellen;
2. De geprognosticeerde grondopbrengsten in de grondexploitaties voor het jaar 2022, indien van
toepassing, te indexeren met het verwachte gemiddelde inflatiepercentage (Cpi) van 1,8%;
3. De grondprijzen voor de op dit moment in verkoop zijnde particuliere/woonwerk kavels binnen het
project Bloemenzoom en Oldebroekerweg gelijk te houden aan die van 2021;
4. De pilot uit 2019, zijnde een verlaagde grondprijs, voor de categorie “niet grondgebonden” sociale
huurwoningen voor de doelgroep onder de 23 jaar en 1-2 persoon huishoudens voor het jaar 2022 te
continueren voor elke ontwikkelende (markt)partij;
5. Voor de grondgebonden sociale levensloopbestendige huurwoningen voor de doelgroep senioren een
aangepaste kaveloppervlakte aan te houden van 130 m² met een grondprijs van € 17.300,- (ex btw).
6. Geen staffelkorting meer toe te passen voor de grondverkoop op de Poort van Dronten 1e fase;
Vragen ex artikel 33 RvO inzake referendumcommissie
Het college besluit:
1) De raadsinformatiebrief (doc. nr. 134991) met de antwoorden op de vragen ex artikel 33 Reglement
van orde vast te stellen en te verzenden naar de raad.
Handhaving illegale activiteiten Roodbeenweg 17 te Dronten
Het college besluit:
Een bouwstop en een last onder dwangsom op te leggen en de bijgevoegde brief met documentnummer
132747 te verzenden.
Beslissing op bezwaar mevrouw H.
Het college besluit:
1) Het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 1 december 2021, met documentnummer
131322, over te nemen, onderdeel te laten uitmaken van de motivering van de beslissing op bezwaar en
daarom:
a. het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen;
b. het recht op bijstand te herzien zoals omschreven onder punt 3 van het advies;
c. het bedrag van de terugvordering nader vast te stellen op € 16.712,16 bruto;
d. het bestreden besluit voor het overige in stand te laten;
e. proceskosten te vergoeden tot een bedrag van € 1.068,00.
2) De brief, met documentnummer 131323, vast te stellen en te verzenden aan de geadresseerde.
Intrekken 2 straatnamen en wijzigen geometrie 2 straten
Het college besluit:
1) De straatnamen Kennemerlaan en Rosendaelschelaan in te trekken;
2) De geometrie van de Haagschelaan en de Hilversumschelaan vast te stellen zoals in bijlage 1 met
nummer 132709 is weergegeven.
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Mandaat- en volmachtbesluit 2022
Het college en de burgemeester besluiten:
1. Het Mandaat- en volmachtbesluit 2022 (doc.nr. 77671) vast te stellen.
Nota uitvoering dierenwelzijnstaak gemeente Dronten
Het college besluit:
1) Nota uitvoering dierenwelzijnstaak gemeente Dronten met nummer 132697 vast te stellen.
Reglement ambtelijke organisatie 2022
Het college besluit:
1) Het Reglement ambtelijke organisatie 2022 (doc.nr. 132468) vast te stellen.
Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2022
Het college besluit:
1) De verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2022 (nr. 129855) vast te stellen;
2) Ten aanzien van beslispunt 1 gelden de ontbindende voorwaarden dat de raad in zijn vergadering van
16 december is overgegaan tot vaststelling van de Legesverordening 2022 én dat artikel 10 (overdracht
bevoegdheden aan het college) overeenkomstig concept Legesverordening 2022 is vastgesteld.
Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2022-2025
Het college besluit:
1) Het inkoopbeleid 2018-2021 in te trekken;
2) Het inkoopbeleid, met nummer 130197, vast te stellen;
3) De raadsinformatiebrief, met nummer 130198, vast te stellen en te verzenden aan de raad.
Activiteitensubsidie ASD 2022
Het college besluit:
1) Een subsidie voor het jaar 2022 te verlenen aan de ASD van €58.590;
2) Af te wijken van artikel 7, eerste lid aanhef en onder m van de Subsidieregeling 2022, met
inachtneming van het eerste besluitpunt;
3) Het subsidiebedrag aan ASD van €58.590 te dekken uit de post Algemene Voorzieningen Wmo
(6610000/443803);
4) De beschikking met kenmerk 131852 te geven.
Beleidsregels rondom Participatiewet 2022
Het college besluit:
1) De Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid Dronten 2022, met
documentnummer 126926, vast te stellen;
2) De Beleidsregels bijzondere bijstand Dronten 2022, met documentnummer 125622, vast te stellen;
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3) De Beleidsregels collectieve zorgverzekering minima Dronten 2022, met documentnummer 126032,
vast te stellen;
4) De Beleidsregels vrijlating giften en schadevergoedingen Dronten 2022, met documentnummer
125726, vast te stellen.
Minima-effectrapportage gemeente Dronten
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de minima-effectrapportage gemeente Dronten 2021;
2. De brief met documentnummer 63608 vast te stellen en te verzenden naar de raad.

3

