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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. maandag 05 juli 2022 
 

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs 2022-2025 gemeente Dronten 
 
Het college besluit:  
1) De subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Dronten met nummer 205791 vast te stellen. 
 

Uitkomsten Meicirculaire 2022  
 
Het college besluit:  
1) Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2022 in de raadsinformatiebrief met 
nummer 215403;  
2) Wethouder Lap mandaat te geven om eventuele aanpassingen in de raadsinformatiebrief, met 
nummer 215403, te (laten) doen;  
3) Bijgevoegde raadsinformatiebrief (215403) vast te stellen en eventueel na aanpassingen 
overeenkomstig het vorige besluitpunt, aan de gemeenteraad te versturen;  
4) De uitkomsten van de meicirculaire 2022 op te nemen in de voortgangsrapportage 2022. 
 

Taakstelling huisvesting vergunninghouders eerste helft 2022 
 
Het college besluit:  
1) De raadsinformatiebrief (198186) vast te stellen en te versturen naar de raad. 
 

Zelfstandigenloket Flevoland, bedrijfsplan 2022, addendum coronamaatregelen en mandaatregeling 
 
Het college besluit:  
1) Ingevolge artikel 4 van de Bestuursovereenkomst Bbz Flevoland in te stemmen met het bijgevoegde 
bedrijfsplan 2022 met documentnummer 214573.  
2) Ingevolge artikel 4 van de Bestuursovereenkomst Bbz Flevoland in te stemmen met het bijgevoegde 
addendum bedrijfsplan 2022 gevolgen coronacrisis met documentnummer 214572.  
3) Het college van de gemeente Lelystad te mandateren voor de uitvoering van de gemeentelijke 
zelfstandigenregelingen en daartoe de mandaatregeling uitvoering gemeentelijke 
Zelfstandigenregelingen gemeente Dronten, met documentnummer 214574, vast te stellen.  
4) Alle besluiten te bekrachtigen die door de teamleider Zelfstandigenloket Flevoland van de gemeente 
Lelystad namens het college van de gemeente Dronten zijn genomen ingevolgde de 
zelfstandigenregelingen op grond van de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
2004, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers en de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 
 

Privacyverklaring Chips en Afvalpas gemeente Dronten 
 
Het college besluit:  
1) De privacyverklaring "Chips en Afvalpas gemeente Dronten" met nr 203806 vast te stellen. 
 

Vaststelling bestemmingsplan Biddinghuizen - Alikruikweg Festivalcamping (D5002) 
 
Het college besluit:  
De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 'Biddinghuizen – Alikruikweg Festivalcamping 
(D5002)' (document nr. 221772) (plan ID: NL.IMRO.0303.D5002-VA01) vast te stellen. 
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Benoemen voorzitter en vicevoorzitter ASD 
 
Het college besluit:  
1) mevrouw ir. G.N. Sweringa te benoemen tot voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein per 1- 09-
2022. 
 

 


