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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 15 februari 2022  
 

Aanvragen suppletie-uitkering conform Bommenregeling Gemeentefonds  
 
Het college besluit: 
1) De raad voor te stellen om een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het 
gemeentefonds ten behoeve van het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog voor 4 projecten in de gemeente Dronten; 
2) Bij toekenning van de uitkering, deze gelden een-op-een over te dragen aan de 
kostendragers/projectorganisatie. 
 

Kaderstelling accommodatiebeheer  
 
Het college besluit: 
1. Bij de actualisatie van het accommodatiebeheerplan 2022-2026 als uitgangspunt te hanteren dat aan 
onderstaande panden uitsluitend het noodzakelijke onderhoud wordt verricht ten behoeve van 
instandhouding, maar geen investeringen te doen qua groot onderhoud en hiervoor ook geen 
toekomstige middelen te reserveren: 
a. Sporthal ’t Dok in Dronten; 
b. De Steiger in Swifterbant; 
c. De gymzaal in Biddinghuizen (jaar van sloop 2022); 
d. Het Koetshuis in Biddinghuizen (jaar van sloop 2022); 
e. Bibliotheek in Swifterbant (jaar van sloop 2023); 
f. Gymzaal aan de Ketting 14 in Dronten; 
g. Icare & KOD Beregoed aan de Ketting 12 in Dronten; 
h. Gymzaal aan de Lijzijde te Dronten; 
i.  Gymzaal aan de Noordhoren 30 in Swifterbant; 
j. Sporthal ‘De stal’ en KOD ‘Pippeloentje’ in Dronten; 
k. Sporthal ‘De landing’ en PSZ ‘Takkie’ in Dronten;  
l. KOD ‘Buitengoed’ in Dronten.  
2. De komende jaren (voor 2026) in het kader van het accommodatiebeleidplan en andere ruimtelijke 
ontwikkelingen voor deze panden te bepalen hoe de functies geïntegreerd kunnen worden in nieuwe 
ontwikkelingen, danwel dat rehabilitatie / vervangende nieuwbouw wenselijk/noodzakelijk is;  
3. De buitenzwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant in 2022 niet te voorzien van een nieuwe 
coating, totdat is bepaald wat het toekomstperspectief is van deze buitenzwembaden (uitkomsten 
extern onderzoek van team Samenleving);  
4. In het beheerplan het uitgangspunt te hanteren dat de in stand te houden panden in 2026 het 
energielabel C hebben aangaande duurzaamheid (landelijke beleid vanuit de rijksoverheid) en hiertoe 
voor eind 2022 een routekaart met investeringsvoorstel te leveren aan uw college;  
5. Voor de parkeergarage Dronten-Centrum voor 1 juli 2022 een verbeterplan, inclusief 
investeringsvoorstel te maken in afstemming met ondernemers en winkeliers om schoon, heel en veilig 
te kunnen parkeren waarbij de parkeergarage in de nachtelijke uren wordt afgesloten. 
 

Rapport Wonen met zorg  
 
Het college besluit:  
1) Kennis te nemen van het rapport Wonen met zorg en akkoord te gaan met het verder uitwerken van 
de resultaten en aanbevelingen uit het Rapport Wonen met zorg;  
2) Het rapport Wonen met zorg te gebruiken als leidraad bij het beoordelen van nieuwe zorginitiatieven;  
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3) Het vestigen van zorginstellingen en vragen om ruimtelijke inpassingen centraal/op één plek bij te 
houden; 
4) Akkoord te gaan om het rapport Wonen met zorg als onderlegger te gebruiken voor toekomstige 
beleidsdocumenten; 
5) De raadsinformatiebrief, documentnummer 148933, vast te stellen en te verzenden aan de griffier. 
 

Budget- en kredietoverhevelingen 2021  

Het college besluit: 
1) Het raadsbesluit tot budget- en kredietoverhevelingen 2021 met nummer 147003, ter vaststelling aan 
te bieden aan de raad. 
2) De Overzichten Budgetoverhevelingen 2021 met nummer 146920, de Kredietoverhevelingen met 
nummer 146922 en de afgeronde kredieten 2021 met nummer 146932 vast te stellen. 
 

Verlening subsidie 2022 De Meerpaal  

Het college besluit: 
1. De beschikking met nummer 148477 te geven om de (reguliere en extra) activiteiten in 2022 uit te 
voeren. 
2. De subsidie van € 5.276.859 voor de activiteiten te dekken uit de volgende beschikbare 
begrotingsposten: 
* Cultuureducatie, de Meerpaalacademie, welzijnsactiviteiten en maatschappelijke ondersteuning, 
beheer dorpshuizen en Meerpaalgebouw (€ 4.679.000 FCL 6570500 en via besluitpunt 3 € 124.000); 
* Uitvoering van het programma Gezonde leefstijl (€ 94.174 FCL 6710100); 
* Uitvoering van de MQ scan onder basisschoolleerlingen (€ 30.000 FCL 6510100); 
* Inzet van buurtsportcoaches (€ 222.000 FCL 6510100 en € 30.000 FCL 6610200); 
* Extra straathoek (€ 13.300 FCL 6610200); 
* Uitvoering van Informatie en entertainment (€ 10.000 FCL 6610000); 
* Inloophuis de Kans in Biddinghuizen (€ 62.500 FCL 6610000); 
* Project FLOW (€ 1.260 FCL 6610000); 
* Meerpaal Maatje voor OV (€ 5.625 FCL 6430300); 
* Stimuleringsprijs amateurkunst (€ 5.000 FCL 6570500). 
3. Het structurele effect van € 124.000 indexering voor 2022 op te nemen in de Voortgangsrapportage 
2022 en voor de jaren 2023 en verder in de kadernota 2023 en te dekken uit de Stelpost loon- en 
prijsstijgingen. 
4. Overeenkomstig artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht de uitvoeringsovereenkomst 2022 
met nummer 139561 aan te gaan. De burgemeester besluit: 1. Wethouder van Amerongen te machtigen 
om namens hem de uitvoeringsovereenkomst 2022 met nummer 139561 te ondertekenen. 
 

Activiteitensubsidie 2022 MDF  
 
Het college besluit: 
1) Een activiteitensubsidie voor het jaar 2022 te verlenen aan MDF van in totaal € 899.903.  
Deze subsidie is als volgt onderverdeeld: 
* Activiteitensubsidie van € 292.425 voor Algemeen maatschappelijk werk; 
* Activiteitensubsidie van € 89.192 voor Sociaal Raadsliedenwerk; 
* Activiteitensubsidie van € 319.604 voor Schuldhulpverlening inclusief participatie; 
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* Activiteitensubsidie van € 41.000 voor het project Buurtbemiddeling; 
* Activiteitensubsidie van € 16.000 voor het project Cashflow; 
* Activiteitensubsidie van € 15.000 voor het project Outreachende hulpverlening; 
* Activiteitensubsidie van € 40.000 voor het project Vroegsignalering; 
* Activiteitensubsidie van € 30.000 voor het Vrijwilligersproject (schuldpreventie); 
* Activiteitensubsidie van € 45.000 voor Budgetbeheer op maat; 

2) Het subsidiebedrag voor algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden werk van € 381.617 
te dekken uit de begrotingspost MDF (FCL 6610500 en ECL 443803); 
3) Het subsidiebedrag voor schuldhulpverlening van € 319.604 voor het deel van € 236.941 te dekken uit 
de begrotingspost Armoedebeleid (FCL 6630420 en ECL 443803) en het deel participatie van € 82.663 te 
dekken uit de begrotingspost WWB werkdeel re-integratie (FCL 6650000 en ECL 443803); 
4) Het subsidiebedrag voor het project Buurtbemiddeling van € 41.000 te dekken uit de begrotingspost 
Wijk en buurtbeheer (FCL 6620300 en ECL 443803);  
5) Het subsidiebedrag voor het project Cashflow van € 16.000 voor het deel € 12.000 te dekken uit de 
begrotingspost Armoedebeleid (FCL 6630420 en ECL 443803) en het deel van € 4.000 te dekken uit de 
begrotingspost Algemene Voorzieningen Wmo (FCL 6610000 en ECL 443803);  
6) Het subsidiebedrag voor het project Outreachende helpverlening van € 15.000 te dekken uit de 
begrotingspost Algemene voorzieningen Wmo (FCL 6610000 en ECL 443803);  
7) Het subsidiebedrag voor het project Vroegsignalering van € 40.000 te dekken uit de begrotingspost 
Armoedebeleid (FCL 6630420 en ECL 443803);  
8) Het subsidiebedrag voor het Vrijwilligersproject (schuldpreventie) van € 30.000 te dekken uit de 
begrotingspost Armoedebeleid (FCL 6630420 en ECL 443803);  
9) Het subsidiebedrag voor het project Budgetbeheer op maat van € 45.000 te dekken uit de 
begrotingspost Algemene Voorzieningen Wmo (FCL 6610000 en ECL 443803);  
10) Het structurele effect van indexeringen van de subsidies voor Algemeen maatschappelijk werk, 
Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening inclusief participatie over 2022, voor een bedrag van € 
11.682 op te nemen in de Voortgangsrapportage 2022 en te dekken uit de stelpost loon- en 
prijsstijgingen;  
11) De beschikking met kenmerk 151626 te geven. 
 

Nationaal Programma Onderwijs gemeente Dronten  

Het college besluit: 
1) De Raad voor te stellen kennis te nemen van de opzet Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
gemeente Dronten; 
2) De in totaal te ontvangen Specifieke Uitkering (SPUK) Inhalen covid-19 gerelateerde 
onderwijsvertraging van € 760.060 voor het Nationaal Programma Onderwijs te begroten op FCL 
6430200 Lokaal Onderwijsbeleid (ECL 438048, taak 20010) en over de jaren 2022 (€ 538.375) en 2023 (€ 
221.685) te verdelen; 
3) Bijgaand raadsvoorstel 150350 met begrotingswijziging nummer 16779 ter vaststelling voor te leggen 
aan de Raad. 
 

Participatieplan integrale visie op de leefomgeving  
 
Het college besluit: 
1.Het participatieplan voor de integrale visie op de leefomgeving, met documentnummer 146850, vast 
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te stellen. 
2.De brief met documentnummer 146854vast te stellen en te verzenden aan de gemeenteraad. 
 

 


