Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 24 mei 2022
Algemene plaatselijke verordening Dronten 2022
Het college besluit:
1) De raad voor te stellen de verordening tot wijziging van Algemene plaatselijke verordening Dronten
(193633) vast te stellen.
Raadsinformatiebrief stand van zaken opvang ontheemden Oekraïne
Het college besluit:
1) Raadsinformatiebrief met als onderwerp ‘stand van zaken opvang ontheemden Oekraïne’ met
nummer 198287 vast te stellen en te verzenden naar de griffier.
Vaststelling “Partiele herziening bestemmingsplannen Hanzekwartier en DrontenHanzekwartierHavenkade (2043)”
Het college besluit:
1) De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Partiele herziening bestemmingsplannen
Hanzekwartier en Dronten-Hanzekwartier-Havenkade (2043)” (plan ID: NL.IMRO.0303.2043-VA01) op
grond van artikel 3.8 lid 1 sub d van de Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen:
a. de in totaal te ontvangen Specifieke Uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging
(SPUK) van € 760.060 voor het Nationaal Programma Onderwijs te begroten op FCL 6430200 Lokaal
Onderwijsbeleid (ECL 438048, taak 20010) en over de jaren 2022 (€ 200.000 2023 (€ 200.000) 2024
(200.000) en 2025 (160.060) te verdelen;
b. de begrotingswijziging met nummer 16779 vast te stellen;
2. Vooruitlopend op het raadsbesluit te starten met de uitvoering van het lokaal NP onderwijs.
Activiteitensubsidie 2022 Stichting Kinderopvang Dronten
Het college besluit:
1) Stichting Kinderopvang Dronten een activiteitensubsidie voor het jaar 2022 te verlenen van €
268.835,- ten behoeve van peuterplekken en de benodigde middelen hiervoor te dekken uit post
6430700 / 443803 (Beleidsontwikkeling en – advisering Kinderopvang),
2) Stichting Kinderopvang Dronten een activiteitensubsidie voor het jaar 2022 van
€ 786.771,- te verlenen voor uitvoering VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) binnen de kortdurende
peuteropvang en dagopvang en de benodigde middelen VVE te dekken uit post 6430100 / 443803 (Voor
en vroegschoolse educatie),
3) Stichting Kinderopvang Dronten een activiteitensubsidie voor het jaar 2022 van € 17.160,- te verlenen
voor uitvoering van de Pilot intensieve taalklas en de benodigde middelen te dekken uit post 6430100 /
443803 (Voor en vroegschoolse educatie),
4) de indexering van begrotingspost 6430700 / 443803 met 2,4% (€ 7.138,37) vast te stellen en de
indexering te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen en het structurele effect hiervan op te
nemen in de voortgangsrapportage 2022,
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5) De verleningsbeschikking met kenmerk 169360 te geven aan Stichting Kinderopvang Dronten.
Kadernota 2023
Het college besluit:
1) De beleidsarme Kadernota 2023 met nr. 199512 ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
2) De financiële effecten van het coalitieakkoord meerjarig/volgordelijk te verwerken in de
Programmabegroting 2023;
3) De verwerkte maatregelen vanuit de Programmabegroting 2022 met bezuinigingsvoorstellen tot 2025
opnieuw inzichtelijk te maken in lijn met amendement 43 (A8) van 4 november 2021;
4) In afwachting van de Meicirculaire 2022 de genoemde knelpunten vanuit de Kadernota met nummer
199512 voor te leggen in de Programmabegroting 2023.
Jaarstukken 2021
Het college besluit:
1) De jaarstukken 2021 met nummer 199565 ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
2) De aanvullende budgetoverheveling vanuit de decembercirculaire gezamenlijk groot € 256.636 ter
vaststelling aan de raad aan te bieden.
Beantwoording raadsvragen GroenLinks met betrekking tot eenmalige energietoeslag
Het college besluit:
1) De raadsinformatiebrief met documentnummer 197861 vast te stellen en te verzenden naar de raad.
Subsidieverlening GGD plusproducten 2022
Het college besluit:
1. GGD Flevoland voor het jaar 2022 een activiteitensubsidie te verlenen van €144.979,- voor de
uitvoering van plusproducten in de gemeente Dronten;
2. Het subsidiebedrag te dekken uit de begrotingspost 6620200/443803 Centrum voor jeugd en gezin (€
49.883,-), begrotingspost 6430400/443803 Leerplichtwet (€ 16.554,-), begrotingspost 6710100/443803
Gezonde leefstijl (€ 8.204,-), begrotingspost 6610000 / 443803 Algemene voorzieningen WMO (€
44.514,-) en de begrotingspost FCL/ECL 6430200/443803 Lokaal onderwijsbeleid (€ 25.824,-);
3. Geen bedrag te verlenen voor het product Centrale Zorgverlener;
4. De indexering van € 2.811,- te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen en voor 2022 op te
nemen in de voortgangsrapportage en voor 2023 en verder op te nemen in de kadernota
2023/programmabegroting 2023;
5. De vaststellingsbeschikking met kenmerk 141093 te geven en te verzenden aan GGD Flevoland.
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