Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 31 mei 2022
GGD Flevoland ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Het college besluit:
1) De begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 GGD Flevoland, met nummer 186488, aan te
bieden aan de raad.
2) De raad voor te stellen de brief met nummer 187050, waarin de zienswijze op de ontwerpbegroting
2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van GGD Flevoland met nummer 186488 is opgenomen, vast
te stellen en te verzenden.
Beantwoording raadsvragen openingstijden supermarkten feestdagen
Het college besluit:
1) Bijgaande raadsinformatiebrief ( nummer 85751), met de beantwoording van de vragen van de
GroenLinks over de openingstijden supermarkten feestdagen vast te stellen en te verzenden aan de
griffier.
Bestedingsvoorstellen stelpost armoedebeleid 2022
Het college besluit:
1) De raad voor te stellen om de armoedepost voor het jaar 2022 ten bedrage van € 102.000 in te zetten
voor verhoging van de bijzondere bijstand om energiearmoede tegen te gaan.
2) De begrotingswijziging met nummer 17418 vast te stellen.
Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
Het college besluit:
1) mr. G. Bijlenga met terugwerkende kracht tot en met 18 mei 2022 aan te wijzen als Functionaris
Gegevensbescherming.
2) mr. G. Bijlenga met terugwerkende kracht tot en met 18 mei 2022 aan te wijzen als Functionaris
Gegevensbescherming voor het verwerkingsverantwoordelijke bestuursorgaan ‘gemeenteraad’.
3) De aanwijzing van E. Okken MA als Functionaris Gegevensbescherming voor het college en de
gemeenteraad (nr. 162491) in te trekken.
De burgemeester besluit:
a. mr. G. Bijllenga met terugwerkende kracht tot en met 18 mei 2022 aan te wijzen als Functionaris
Gegevensbescherming.
b. De aanwijzing van E. Okken (nr. 162491) als Functionaris Gegevensbescherming in te trekken.
Overzicht bestuurlijke vertegenwoordiging verbonden partijen 2022-2026
Het college besluit:
1) De tabel met de bestuurlijke vertegenwoordiging en -vervanging verbonden partijen mei 2022 (nr
200969 vast te stellen.
TVS 1 november 2021 / 31 januari 2022
Het college besluit:
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1) De huren van de sportaccommodaties die de gemeente verhuurt aan amateursportverenigingen voor
de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 voor 100% kwijt te schelden. Het eventuele
verschil tussen de kwijtgescholden huur en de ontvangen compensatie te onttrekken aan de
bestemmingsreserve Corona.
• BAS Voetbal € 4916,84
• Swift '64 voetbal € 4410,03
• ASV Dronten € 8669,79
• SV Reaal € 3428,78
• AV Flevo Delta € 2007,48
• MHC Flevoland € 3977,38
• Survivalrun Dronten € 511,00
• De Vrijbuiters € 614,26
• Roeivereniging € 162,34 Zaaknummer 192665 Bladnummer 2
• Shogonai judo € 3784,36
• Biljartcentrum Dronten € 1310,78
• ASVD Korfbal € 1834,01
• Swift '64 Handbal € 256,49
Totaal: €35.883,46 2) Voor de kwijtgescholden huren voor de periode 1 november 2021 tot en met 31
januari 2022 een aanvraag tot compensatie te doen op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming
verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) bij het ministerie van VWS.
De burgemeester besluit:
De teammanager FPCI te machtigen namens hem de aanvraag TVS te ondertekenen en bij het ministerie
van VWS in te dienen en voor het overige alles te doen noodzakelijk in het kader van de uitvoering van
deze aanvraag.
Raadsvragen ChristenUnie met betrekking tot eenmalige energietoeslag
Het college besluit:
1) De raadsinformatiebrief met documentnummer 198913 vast te stellen en te verzenden naar de raad.
Uitvoeringsplan SUWI 2022
Het college besluit:
1) Het Uitvoeringsplan SUWI 2022 voor de arbeidsmarktregio Flevoland (inclusief bijlage overzicht
ambities), met documentnummers 185743 en 185744, vast te stellen.
Beantwoording raadsvragen (ex. art. 33 RvO) van GroenLinks over Schone Lucht Akkoord
Het college besluit:
1) De raadsinformatiebrief met documentnummer 201248 vast te stellen en te verzenden aan de
griffier.
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