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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 1 februari 2022  
 

Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed Artemis  

Het college besluit: 
1) Te starten met het vooroverleg conform artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening; 
2) De raadsinformatiebrief met nummer 142153 vast te stellen en te verzenden aan de raad. 
 

Afvalinzameling Ketelhaven en andere parken 
 
Het college besluit:  
1) Kennis te nemen en in te stemmen met de beantwoording van de artikel 33 vragen gesteld door D66 
"Communicatie richting VVE Ketelhaven over einde gebruik milieustraat" (nr 142018) en deze door te 
geleiden naar de Raad. 
 

Procesmachtiging 2022 
 
Het college besluit:  
1) De Procesmachtiging gemeente Dronten 2022 (nr. 142998) vast te stellen. 
 

Aanwijzing ombudscommissie voor Project Gebruik gemeentegrond   
 
Het college besluit: 

1) SK Mediation aan te wijzen als ombudscommissie ter behandeling van klachten over het Project 

oneigenlijk grondgebruik; 

2) Het bijbehorende Klachtenprotocol (nr.143981) vast te stellen. 
 

Aanvraag activiteitensubsidie 2022 Kwintes inloop en logeerplek 
 
Het college besluit:  
1) Een activiteitensubsidie voor het jaar 2022 te verlenen aan Stichting Kwintes van €95.029 voor het 
organiseren van een GGZ inloopvoorziening.  
2) Een activiteitensubsidie voor het jaar 2022 te verlenen aan Stichting Kwintes van €46.401 voor het 
organiseren van een GGZ logeerplek.  
3) Het totale subsidiebedrag aan Stichting Kwintes (€141.430) voor €139.441 te dekken uit de post 
Opvang en Beschermd wonen Wmo (6681000/443803).  
4) Het bedrag van de indexering 2022 €1.989 te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen 2022 en 
de onttrekking uit de stelpost mee te nemen in de Voortgangsrapportage 2022.  
5) De beschikking met kenmerk 138308 te geven. 
 

Aanvraag activiteitensubsidie 2022 tbv Stichting Vitree Woonstart 
 
Het college besluit:  
1) Een activiteitensubsidie voor het jaar 2022 te verlenen aan Stichting Triade Vitree van €205.489 voor 
het project Woonstart.  
2) Het subsidiebedrag aan Stichting Triade Vitree voor €202.677 te dekken uit de post Toegang 
Werkwijze en Preventie Jeugd (6620100/443803).  
3) Het bedrag van de indexering 2022 €2.812 te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen 2022 en 
de onttrekking uit de stelpost mee te nemen in de Voortgangsrapportage 2022.  
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4) De beschikking met kenmerk: 142869 te geven. 
 

Dienstverleningshandvest sociaal domein Flevoland 
 
Het college besluit:  
1) Het gewijzigde “Dienstverleningshandvest” behorende bij de Centrumregeling Sociaal Domein 
Flevoland, met nummer 140559, te sluiten met de gemeenten in Flevoland.  
2) Kennis te nemen van het “Inrichtingsplan regionaal programma sociaal domein Flevoland 2021/2022” 
behorende bij de Centrumregeling sociaal domein Flevoland, met nummer 140561. 
 

RIB subsidie flexwonen 
 
Het college besluit:  
1) De raadsinformatiebrief, documentnummer 147166, vast te stellen en te verzenden aan de griffier. 
 

Vragen ex artikel 33 'Ruimhartige toepassing Bbz tijdens lockdown' 
 
Het college besluit:  
1. De raadsinformatiebrief met zaaknummer 148028 met de antwoorden op de vragen ex artikel 33 
Reglement van Orde vast te stellen en te verzenden naar de raad. 
 

 
 


