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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 02 augustus 2022 
 

Toepassen Bibob 
 
Het college besluit: 
1) In afwijking van het Bibob-beleid de aanvraag voor de omgevingsvergunning activiteit bouwen voor 
de bouw van 303 recreatiewoningen in een nieuw aan te leggen recreatiepark aan het Veluwemeer te 
onderwerpen aan een Bibob onderzoek. 
 

Voortgangsrapportage 2022 
 
Het college besluit:  
1) De Voortgangsrapportage 2022 met nummer 233655 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. 
 

Aanwijzing functionaris gegevensbescherming 
 
Het college besluit: 
1) mr. A.M.C. van Dongen per 1 september 2022 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming; 
2) mr. A.M.C. van Dongen per 1 september 2022 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming 
voor het verwerkingsverantwoordelijke bestuursorgaan “gemeenteraad”; 
3) de aanwijzing van mr. G. Bijlenga als Functionaris Gegevensbescherming voor het college en de 
gemeenteraad (nr. 200778) per 1 september 2022 in te trekken. 

De burgemeester besluit: 
1) mr. A.M.C. van Dongen per 1 september 2022 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming; 
2) de aanwijzing van mr. G. Bijlenga als Functionaris Gegevensbescherming (nr. 200778) per 1 
september 2022 in te trekken. 
 

Aanvraag gelden voor Verbeterplan archief- en informatiebeheer met externe inhuur - fase 2 
 
Het college besluit:  
1) Collegebesluit doc.nr. 192731 in te trekken en te vervangen door collegebesluit doc.nr. 211669 met 
gewijzigde financiële paragraaf.  
2) De raad voor te stellen om totaal 300.000 euro in 2023 beschikbaar te stellen met mogelijkheid tot 
budgetoverheveling naar 2024 die ten laste komt van het begrotingsresultaat om het verbeterplan 
archiefen informatiebeheer uit te voeren.  
3) De gelden zoals genoemd onder 2 te besteden aan externe inhuur bij het verwerken van 
archiefachterstanden in 2023 en 2024, onder de voorwaarden dat de raad overeenkomstig het 
voorgestelde onder punt 2 besluit. 
 

Aanpassing GR GBLT 
 
Het college besluit:  
1. kennis te nemen van de achtergrondnotitie GBLT herziening GR (234168), Handvest potentiele 
deelnemers (234168) en het ontwerp van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (234164);  
2. de raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen en akkoord te gaan met verzending van 
bijgaande brief met nummer 234150. 
 

Eenmalige afwijking bestemmingsplan vanwege toezegging gemeente  
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 02 augustus 2022 
 

 
Het college besluit: 
1) Eenmalig af te wijken van het 'Bestemmingsplan 1e Uitwerkingsplan Biddinghuizen - De Graafschap 
fase 1 (4041)' en het plaatsen van een schuur/garage (voor een deel) in de bestemming ‘tuin’ toe te 
staan. 
 

Collegevoorstel rondom antwoord ongevraagd advies ASD (menstruatiearmoede) 
 
Het college besluit: 
1) De brief aan ASD, met nummer 230772, vast te stellen en te verzenden. 
 

 


