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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 20 september 2022 

 

Collegeprogramma 2022-2026 

 

Het college besluit:  

1) Het Collegeprogramma 2022-2026 (doc nr 254470) vast te stellen, inclusief de financiële bijlage (doc 

nr 260416).  

2) De raadsinformatiebrief (doc nr 253396) vast te stellen en met het Collegeprogramma 2022- 2026 te 

versturen naar de raad. 

 

Effectiviteit- en Impactonderzoek Welzijn Dronten 

 

Het college besluit:  

1) Het effectiviteit- en impactonderzoek Welzijn Dronten met nummer 254902 vast te stellen;  

 

Vaststelling subsidie de Meerpaal 2021 

 

Het college besluit:  

1) De structurele en incidentele subsidie aan De Meerpaal over het jaar 2021 vast te stellen op € 
5.174.935,--  

2) Het niet bestede deel van de commerciële activiteiten van € 9.607 toe te voegen aan de algemene 
reserve 'commerciële activiteiten' van De Meerpaal.  

3) Het niet bestede deel 'Stimuleringsprijs amateurkunst' € 5.000 terug te vorderen.  
4) Het positieve resultaat op de gesubsidieerde activiteiten 2021 van € 32.350 terug te vorderen.  
5) De beschikking met nummer 254621 vast te stellen en te versturen naar De Meerpaal. 

 

Bezwaar tegen weigering om bouwstop op te leggen windpark Hanze 

 

Het college besluit:  

1.1 Het advies van de commissie bezwaarschriften (document nr. 246014) over te nemen;  

1.2 De bezwaren tegen de reeds verleende vergunningen niet ontvankelijk te verklaren;  

1.3 Het bezwaar ongegrond te verklaren voor zover het de weigering betreft om een bouwstop op te 

leggen;  

1.4 Het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten;  

2. In de beslissingen op bezwaar (documentnummers 246013, 246303 en 246293 )te verwijzen naar het 

advies van de commissie en daarbij nader in te gaan op enkele opmerkingen van de commissie in het 

advies en deze beslissingen op bezwaar dienovereenkomstig vast te stellen. 

 

Aanwijzing loco-secretarissen 

 

Het college besluit:  

1) Het Aanwijzingsbesluit loco-secretarissen (nr. 255109) vast te stellen. 

 

Verzoek zienswijze deltaWonen 

 

Het college besluit:  

1) Het verzoek van woningcorporatie deltaWonen (documentnummer 248533) te honoreren;  

2) Brief met documentnummer 248535 vast te stellen en te verzenden. 
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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 20 september 2022 

 

Vaststelling subsidie 2021 Icare JGZ 

 

Het college besluit:  

1) De subsidie 2021 aan Icare Jeugdgezondheidszorg basispakket conform verlening vast te stellen op € 
587.880,-  

2) De incidentele subsidie 2021 voor het maatwerk,(inclusief IOT), VVE en prenataal vast te stellen op € 
121.136,-,-  

3) De beschikking met nummer 250551 vast te stellen en te versturen. 

 

Raadsvragen ChristenUnie met betrekking tot de Verwijsindex Schuldhulpverlening 

 

Het college besluit:  

1) De raadsinformatiebrief met documentnummer 252591 vast te stellen en te verzenden naar de raad. 

 

Mantelkring 2021 vaststelling activiteitensubsidie 

 

Het college besluit:  

1) De verleende subsidie aan Bureau LWPC voor Mantelkring 2021 vast te stellen op € 93.998;  
2) De vaststellingsbeschikking met kenmerk 243359 vast te stellen en te sturen aan Bureau LWPC. 

 

 


