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Aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning op kavel 16 Bloemenzoom te Swifterbant 
 
Het college besluit:  
1) de omgevingsvergunning met OV-nummer 2021-0594 ten behoeve van de bouw van een woning op 
kavel 16 aan de Bloemenzoom te Swifterbant te verlenen. 
 

Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag Dronten 2022 
 
Het college besluit:  
1) De wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag Dronten 2022, met documentnummer 229705, 
vast te stellen.  
 

Tijdelijke uitbreiding azc Dronten 
 
Het college besluit:  
1) In te stemmen met het tijdelijk afwijken van de overeenkomst inzake de vestiging van een 
opvangcentrum met kenmerk 229348.  
2) Het COA azc Dronten toestemming te verlenen om tot 1 oktober 2025 een tijdelijke uitbreiding van in 
totaal 300 capaciteitsplaatsen te realiseren bovenop de reeds bestaande 1.000 capaciteitsplaatsen.  
3) De brief met kenmerk 229352 vast te stellen en te versturen naar het COA te azc Dronten. 
 

Nota Kostenverhaal 2022/ Addendum op de Structuurvisie Dronten 2030 en Structuurvisie 
Hanzekwartier 
 
Het college besluit: 
1) De raad voor te stellen middels raadsvoorstel met documentnummer 124435: 
1. De nota Kostenverhaal 2022 (zaaknummer 225115) vast te stellen; 
2. Het addendum (zaaknummer 225117) op de Structuurvisie Dronten 2030 en Structuurvisie 
Hanzekwartier vast te stellen. 
 

Partiële herziening camping ’t Wisentbos 
 
Het college besluit:  
1) De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Dronten – Camping ’t Wisentbos (D1006) 
ongewijzigd vast te stellen. 
 

Ontwerp bestemmingsplan – Landgoed Artemis Swifterbant (D4016) 
 
Het college besluit:  
1) de “Reactienota Bestemmingsplan – Landgoed Artemis Swifterbant (D4016)” (doc.nr 191938) vast te 
stellen, met dien verstande dat de uit de nota voortvloeiende wijzigingen zijn verwerkt in het ontwerp 
bestemmingsplan “Landgoed Artemis Swifterbant (D4016)”;  
2) dat voor de ontwikkeling van de Langoed Artemis geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden 
opgesteld (doc.nr 191724);  
3) het ontwerp bestemmingsplan “Landgoed Artemis Swifterbant (D4016)”, (doc.nr 232119) ter inzage 
te leggen door middel van publicatie in de FlevoPost, Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
4) Het ontwerp beeldkwaliteitsplan Landgoed Artemis Swifterbant, doc.nr. 233581 ter inzage te leggen. 
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Mandaat maken van bezwaar 
 
Het college besluit:  
De juridisch beleidsmedewerker, juridisch adviseur en juridisch controller van team P&O, Communicatie, 
Juridische Zaken & Bestuursondersteuning te mandateren om namens het college bezwaar te maken 
tegen de beschikking van 5 juli 2022, betreffende de vaststelling vergoedingen artikel 19 en 19a Tozo 
(specifieke uitkering G4 en G4B) vergoedingsjaar 2020, met nummer 232304, van de Minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. 
 

Aanvraag activiteiten subsidie Mantelkring 2022 tweede semester (juli-december) 
 
Het college besluit:  
1. Een tweede activiteitensubsidie voor het jaar 2022 te verlenen aan Bureau LWPC van € 43.990 voor 
de continuering van de activiteiten van Mantelkring door Bureau LWPC van juli tot en met december 
(tweede semester) in 2022; 
2. Het subsidiebedrag aan Bureau LWPC te dekken uit de post Algemene Voorzieningen WMO 
(6610000/443803);  
3. De beschikking met kenmerk 225114 te geven en te verzenden aan Bureau LWPC. 
 

Financiële stukken van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
 
Het college besluit:  
1) Kennis te nemen van de vastgestelde Jaarstukken 2021 OFGV inclusief voorstel bestemming 
Jaarrekeningresultaat 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) en 
de raad voor te stellen om geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen ten aanzien van de voorgestelde 
bestemming Jaarrekeningresultaat 2021 uit de OFGV-brief met doc.nr 233626 (betreft bijlagen 01 t/m 
01.c);  
2) Kennis te nemen van de 3e Begrotingswijziging 2022 OFGV (doc.nrs: 233638 en 233639) en de raad 
voor te stellen daarop geen zienswijze in te dienen bij de OFGV (betreft bijlagen 02 en 02.a);  
3) Het DB van de OFGV hierover schriftelijk te informeren en de raad voor te stellen bijgaande 
ontwerpbrief met documentnummer 233669 vast te stellen;  
4) Kennis te nemen van de definitieve 2e Begrotingswijziging 2022 OFGV en de definitieve Begroting 
2023 OFGV (betreft bijlagen 03 t/m 03.d). BESLUIT: Conform CB Paraaf secr. Afwijkend van CB Paraaf 
secr. Zaaknummer 229721 Bladnummer 2 Bijlagen: Raadsvoorstel (doc.nr: 229798), raadsbesluit (doc.nr: 
229804) en zienswijze brief (doc.nr: 233669).  
 
Ontvangen financiële stukken van de OFGV:  
01 OFGV brief met betrekking vastgestelde jaarstukken 2021 OFGV en voorstel resultaatbestemming 
2021 (doc.nr: 233626), inclusief:  
01.a Jaarstukken 2021 OFGV (doc.nr: 233635);  
01.b Controleverklaring accountant (doc.nr: 233636) ;  
01.c Accountantsverslag 2021 OFGV (doc.nr: 233637).  
02 OFGV brief 3e begrotingswijziging 2022 (inclusief verzoek om zienswijzen) (doc.nr: 233638), inclusief:  
02.a 3e Begrotingswijziging 2022 OFGV (doc.nr: 233639).  
03 OFGV brief 2e definitieve begrotingswijziging 2022 OFGV en definitieve begroting 2023 OFGV (doc.nr: 
233640), inclusief:  
03.a Begroting 2023 OFGV (vastgesteld 22-06-2022) (doc.nr: 233641);  
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03.b OFGV reacties op zienswijzen ontwerpbegroting 2023 (doc.nr: 233642); 03.c Toelichting 2e 
begrotingswijziging 2022 OFGV (doc.nr: 233643);  
03.d OFGV reacties op zienswijzen 2e begrotingswijziging 2022 (doc.nr:233644).  
04 OFGV brief aan college m.b.t. brieven aan de raad (doc.nr: 233645). 
 

 


