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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 10 mei 2022 
 

Raadsinformatiebrief buitenzwembaden De Alk en De Abelen 
 
Het college besluit: 
1) de raadsinformatiebrief met nummer 157395 naar aanleiding van het adviesrapport van de 
Hospitality Group vast te stellen en te verzenden aan de raad. 
 

Vrijmaken gelden noodopvang 
 
Het college besluit:  
1) De raad voor te stellen de begroting te wijzigen en een vrij te besteden budget van € 2.000.000,00 
beschikbaar te stellen, enkel ten behoeve van de noodopvang van vluchtelingen in Dronten mogelijk te 
maken;  
2) Deze uitgaven à € 2.000.000,00 te begroten in 2022 op “Noodopvang vluchtelingen” FCL 6610600 
onder voorwaarde dat de raad besluit zoals voorgesteld onder besluitpunt 1;  
3) De inkomsten vanuit de nog te bepalen SPUK in 2022 financieel te verwerken op “Noodopvang 
vluchteling” FLC 6610600 onder voorwaarde dat de raad besluit zoals voorgesteld onder besluitpunt 1;  
4) De gemeentesecretaris te mandateren om beslissingen te nemen om dit bedrag voor het onder 1 
genoemde doel uit te geven.  
 
De burgemeester besluit: De gemeentesecretaris te machtigen om namens hem overeenkomsten te 
ondertekenen die voortvloeien uit de besluitvorming, zoals genoemd onder 1 van het collegebesluit. 
 

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Het Flevolands Archief 
 
Het college besluit:  
1) Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Het Flevolands Archief;  
2) Kennis te nemen van de programmabegroting 2023-2026 van Het Flevolands Archief;  
3) De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen; 
4) Brief met nummer 182111 vast te stellen en te verzenden aan Het Flevolands Archief. 
 

Wijziging Subsidiebeschikking De Meerpaal 2022 
 
Het college besluit:  
1) De wijzigingsbeschikking met nummer 187589, besluit tot wijziging van de subsidiebeschikking de 
Meerpaal 2022 (148477), te geven.  
2) De wijzigingen voor de activiteiten te dekken uit de volgende beschikbare begrotingsposten: - 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) (€ 5.000,-- , FCL 6510100) - Inzet van de buurtsportcoaches op het 
AZC (€ 30.000,--, FCL 6510100). 
 

 


