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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 19 juli 2022 
 

Jaarrapportage vliegtuiggeluid 2021 
 
Het college besluit: 
1) Kennis te nemen van de resultaten van "Rapportage metingen vliegtuiggeluid 2021" (document-
nummer 216728); 
2) de raadsinformatiebrief met documentnummer 173525 vast te stellen en te verzenden aan de raad; 
met als bijlage de Rapportage monitoring vliegtuiggeluid 2021 (documentnummer 216728); 
3) de (concept) persbericht laten uitgaan (documentnummer 173596); 
4) de rapportage beschikbaar stellen voor burgers via de website van de gemeente. 
 

Investeringsvoorstel beveiliging parkeergarage Dronten-Centrum 
 
Het college besluit:  
1) De parkeergarage Dronten-Centrum te voorzien van beveiligingscamera's, met als doel de 
gemeentelijke eigendommen te beschermen tegen vandalisme en daders op te kunnen sporen;  
2) De eenmalige aanschafkosten van de camera's (14.500 euro) te dekken uit de algemene reserve vrij 
aanwendbaar en de jaarlijkse structurele beheerskosten (3.000 euro) te verwerken in de het beheerplan 
accommodatiebeheer en daarmee in de begroting 2023.  
Een DPIA uit te voeren om de verwerking van persoonsgegevens in kaart te brengen. 
 

Versterking IJsselmeerdijk/intentieverklaring 
 
Het college besluit:  
1) Tot het aangaan van de intentieverklaring met nummer 227994;  
2) De burgemeester besluit wethouder Van Bergen te machtigen om namens hem de intentieverklaring 
met nummer 227994 te ondertekenen. 
 

Informatie over buslijn 21 & 22 
 
Het college besluit:  
De raadsinformatiebrief met nummer 206262 vast te stellen en aan de raad te versturen. 
 

Reactie college Dronten op Conceptversie Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 
 
Het college besluit:  
1) Kennis te nemen van de conceptversie Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, versie 14 juni 2022 
(documentnummer 228981);  
2) Als reactie hierop de brief, met documentnummer 220435, vast te stellen en te verzenden aan Regio 
Zwolle. 
 

Memo Raadsinformatiebrief Veiligheidsregio Flevoland aangaande corona 
 
Het college besluit:  
1) De brief van de Veiligheidsregio Flevoland met nummer 220704 ter kennisgeving aan te bieden aan de 
raad.  
2) De raadsinformatiebrief met nummer 226578 vast te stellen en te versturen aan de raad. 

 


