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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 12 april 2022 
 

'Lokaal Preventie Akkoord' als opmaat voor een lokaal 'Breed lijfstijlakkoord' 
 
Het college besluit:  
1) In te stemmen met het vervaardigen van een Lokaal Preventieakkoord voor de gemeente Dronten 
door het indienen van het 'intakeformulier ondersteuningsverzoek Lokaal Preventieakkoorden' bij de 
VNG.  
2) De raadsinformatiebrief, met nummer 171157, vast te stellen en te sturen naar de raad.  
 
De burgemeester besluit: Wethouder Irene Korting te machtigen het 'Lokaal Preventieakkoord' als 
opmaat naar een 'Breed Leefstijlakkoord' te ondertekenen. 
 

Verlofregeling 2022 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de verlofregeling 2022, met nummer 178574. 
2. Indien het Lokaal Overleg ook instemt met de regeling zoals genoemd onder 1: 
a. De regeling zoals genoemd onder 1 ter kennisname naar de OR te zenden; 
b. De regeling zoals genoemd onder 1 ter vaststelling voor te leggen aan het college. 
 

Dronten marketing 
 
Het college besluit: 
1) In te stemmen met de statuten van Stichting Dronten marketing; 
2) In te stemmen met het benoemen van de voorgestelde bestuurders. 
 

OFGV zienwijze en financiële stukken 
 
Het college besluit: 
1) Kennis te nemen van de ‘Voorlopige jaarrekening 2021’ van de OFGV met nummer 171888; 
2) Kennis te nemen van de voorgenomen ‘OFGV 2e Begrotingswijziging 2022’ ,met nummer 171885, en 
de financiële consequenties incidenteel te verwerken in de Voortgangsrapportage 2022; 
3) De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de ‘2e 
begrotingswijziging 2022’; 
4) Kennis te nemen van de ‘OFGV Ontwerpbegroting 2023’ , met nummer 171886, en de mogelijke 
financiële consequenties aan te kondigen in de Kadernota 2023; 
5) De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de ‘OFGV 
Ontwerpbegroting 2023’; 
6) In te stemmen om middels bijgaande brief ( doc.nr 176831) de OFGV voorafgaande het raadsbesluit 
een antwoord, onder voorbehoud raadsbesluit, toe te zenden op haar verzoek om zienswijzen. 
 

OFGV Jaarverslag 2021 en OFGV Uitvoeringsprogramma 2022 milieutaken  
 
Het college besluit: 
1) De ‘OFGV Jaarrapportage 2021 gemeente Dronten’, met nummer 179187, vast te stellen; 
2) Het ´OFGV Uitvoeringsprogramma 2022 gemeente Dronten’, met nummer 179188, vast te stellen; 
3) Na vaststelling van de ‘OFGV Jaarrapportage 2021’ en het ‘OFGV Uitvoeringsprogramma 2022’ 
bijgaande raadsinformatiebrief (doc.nr. 176848) inclusief beide documenten vast te stellen en te 
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verzenden aan de raad; 
4) De ‘OFGV Jaarrapportage 2021’ en het ‘OFGV Uitvoeringsprogramma 2022’ na vaststelling toezenden 
aan gedeputeerde staten van Flevoland. 
 

Handelsweg aansluiten op het Gangboord 
 
Het college besluit:  
1) De aansluiting voor het autoverkeer voor het Hanzekwartier op het Gangboord in principe te 
realiseren in het verlengde van de Handelsweg. 
 

Programmabegroting 2023, programmaraming 2024-2026 en voorlopige jaarrekening 2021 GR 
Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten  
 
Het college besluit: 
1) Aan de raad voor te stellen om aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
"Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten" kenbaar te maken geen aanleiding te zien een zienswijze te 
geven op de programmabegroting 2023 en de programmaraming 2024-2026. 
2) De voorlopige jaarrekening Werkvoorziening Kampen & Dronten, met documentnummer 174521, 
voor kennisgeving te verzenden aan de raad. 
3) Overeenkomstig bijgevoegde brief, van het Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten, met 
documentnummer 174520, de uitvoering van de Wsw in 2022 te financieren. 
 

Projectplan "naar een strategie 22-26" 
 
Het college besluit: 
1) Het projectplan "naar een strategie 22-26", met documentnummer 178051, vast te stellen. 
 

 
 


