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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 17 mei 2022 
 

Financiële cyclus GBLT 2021-2023 
 
Het college besluit:  
1) Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 van GBLT, documentnummer 186167;  
2) Kennis te nemen van de GBLT Kadernotitie 2023, documentnummer 183834;  
3) Kennis te nemen van de GBLT Ontwerpbegroting 2023, documentnummer 183835;  
4) Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022, documentnummer 183836;  
5) De Raad voor te stellen geen zienswijze op de GBLT Ontwerpbegroting 2023 en de Begrotingswijziging 
2022 in te dienen en de brief met documentnummer 183872 vast te stellen en te verzenden aan het 
Algemeen Bestuur van GBLT. 
 

Principeverzoek afwijking bestemmingsplan Het Spaarne 71 te Dronten 
 
Het college besluit:  
1) Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het realiseren van Fase A en Fase C van 
het bedrijfsverzamelgebouw aan het Spaarne 71A en C te Dronten, naar aanleiding van het 
principeverzoek met nummer 163561, onder de voorwaarden zoals genoemd in de reactiebrief met 
nummer 163705;  
2) Een reactiebrief met nummer 163705 vast te stellen en te verzenden naar de aanvrager. 
 

Jaarstukken, ontwerp programmabegroting en zienswijze Veiligheidsregio Flevoland (VRF) 
 
Het college besluit:  
1) Kennis te nemen van de vastgestelde jaarstukken 2021 en deze door te sturen naar de gemeenteraad;  
2) Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (hierna 
begroting) van Veiligheidsregio Flevoland en deze door te sturen naar de gemeenteraad met een 
verzoek om een zienswijze op de programmabegroting kenbaar te maken bij het secretariaat 
Veiligheidsregio Flevoland voor 26 mei a.s.;  
3) De financiële effecten als gevolg van de toepassing van indexering ten laste van de stelpost loon- en 
prijsstijgingen te begroten en de overige financiële effecten uit het begrotingssaldo te dekken;  
4) De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de VRF ten aanzien van de begroting; 
5) De brief met docnr. 183543 vast te stellen en te verzenden aan de VRF. 
 

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 
 
Het college besluit:  
1) De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Dronten 2022 (nr. 183958) vast te 
stellen, onder de opschortende voorwaarde dat de Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders 
gemeente Dronten 2015 door de raad wordt ingetrokken.  
2) De raad voor te stellen de Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Dronten 
2015 in te trekken. 
 

Instellingsbesluit Gemeentelijk Beleidsteam opvang ontheemden Oekraïne 2022 
 
Het college besluit: 

1) Het Instellingsbesluit Gemeentelijk Beleidsteam opvang ontheemden Oekraïne 2022 (nr. 
191590) vast te stellen. 
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 17 mei 2022 
 

Wijziging Mandaat- en volmachtbesluit 2022 
 
Het college besluit: 
1) De wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit 2022 (nr. 193010) vast te stellen. 
 
De burgemeester besluit: 
De wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit 2022 (nr. 193010) vast te stellen. 
 

Subsidieverlening Icare Jeugdgezondheidszorg 2022 
 
Het college besluit:  
1. Met gebruikmaking van artikel 18, eerste lid Subsidieregeling 2022 af te wijken van artikel 7, eerste 
lid, onder p Subsidieregeling 2022 en Icare een activiteitensubsidie 2022 te verlenen van € 772.858 voor 
het uitvoeren van het basistakenpakket en maatwerk.  
2. Icare een activiteitensubsidie 2022 te verlenen van € 12.639 voor het uitvoeren van de extra inzet IOT 
en een activiteitensubsidie 2022 te verlenen van € 13.414 voor het uitvoeren van VVE activiteiten.  
3. De totale activiteitensubsidie 2022 Icare, een bedrag van € 798.911, als volgt te dekken: • Voor een 
bedrag van € 706.416 uit de post CJG (6620200/443803); • Voor een bedrag van € 12.390 uit de post 
Toegang en werkwijze en preventie jeugdhulp (6620100/443803) • Voor een bedrag van € 13.150 te 
dekken uit de post VVE (GOAB) (6430100/443803); • Voor een bedrag van € 15.558 uit de stelpost loon- 
en prijsstijgingen 2022 (6080100/438902) (zie beslispunt 4); Zaaknummer 99567 Bladnummer 2 • Voor 
een bedrag van € 51.397 uit de algemene middelen (zie beslispunt 5). (6011000/438908)  
4. De indexering 2022 van € 15.558 te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen 2022 en het 
structurele effect daarvan op te nemen in de Voortgangsrapportage 2022.  
5. Een bedrag van € 51.397 uit de Algemene middelen 6011000/438908 over te hevelen naar de post 
CJG (6620200/443803) en deze overheveling structureel op te nemen in de Voortgangsrapportage 2022.  
6. De financiële effecten van te verstrekken subsidie te verwerken conform bijgevoegde 
begrotingswijziging.  
7. De subsidiebeschikking met nummer 124163 te geven. 
 

 


