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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 22 maart 2022 
 

Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming 
 
Het college besluit:  
1) Mevrouw E. Okken met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2021 aan te wijzen als 
Functionaris Gegevensbescherming.  
2) Mevrouw E. Okken met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2021 aan te wijzen als 
Functionaris Gegevensbescherming voor het verwerkingsverantwoordelijke bestuursorgaan 
‘gemeenteraad’.  
3) De aanwijzing van M.J. Ouwejan MA als Functionaris Gegevensbescherming voor het college 
(B20.001874) en gemeenteraad (B20.001849) in te trekken.  
 
De burgemeester besluit:  
4) Mevrouw E. Okken met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2021 aan te wijzen als 
Functionaris Gegevensbescherming.  
5) De aanwijzing van M.J. Ouwejan MA (B20.001874) als Functionaris Gegevensbescherming in te 
trekken. 
 

Wijziging Mandaat- en volmachtbesluit 2022 
 
Het college besluit:  
1) De wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit 2022 (nr. 169013) vast te stellen.  
 
De burgemeester besluit:  
1) De wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit 2022 (nr. 169013) vast te stellen. 
 

Aanwijzingsbesluit vernietigingslocatie NGE 
 
Het college besluit:  

1) Het gedeelte van het perceel met kadastrale aanduiding DTN.01.C.19 zoals aangegeven op 
bijgevoegde plattegrond aan te wijzen als permanente vernietigingslocatie voor niet tot ontploffing 
gekomen explosieven. 
 

Bijdrage Energieloket Dronten 2022 
 
Het college besluit:  
1) Een bijdrage van maximaal €77.986 beschikbaar te stellen voor het Energieloket Dronten 2022 en 
deze te dekken uit Projectbudget Duurzaam Dronten (6.830.300). 
 

Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen 
 
Het college besluit: 
1) De raadsinformatiebrief met kenmerk 171419 vast te stellen en te versturen naar de raad. 
 

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Windfondsen i.o.  
 
Het college besluit: 
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1) De in het benoemingsbesluit (nr. 157452) genoemde personen voor de termijn tot daadwerkelijke 
oprichting van de Stichting te benoemen als voorzitter, financieel deskundige en vertegenwoordiger van 
de gemeente in de Raad van Toezicht van de op te richting Stichting Windfondsen Dronten. Op basis van 
de dan geldende en ontwikkelde statuten kan de Raad van Toezicht zichzelf herbenoemen. 
2) Dit besluit openbaar te maken door middel van een persbericht. 
 

 


