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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 11 oktober 2022 

 

Machtiging bezwaar ministerie SZW 

 

Het college besluit: 

1) Tot het verlenen van volmacht, zoals omschreven in de machtiging met nummer 268413. 

 

Begrotingswijziging 18164 - Noodopvang Oekraïense ontheemden 

 

Het college besluit: 

1) De raad voor te stellen de begroting 2022 te wijzigen en een extra te besteden budget à € 
1.200.000,00 beschikbaar te stellen om de noodopvang van ontheemden uit Oekraïne in Dronten 

mogelijk te blijven maken; 

2) De raad voor te stellen de begroting 2023 te wijzigen en een vrij te besteden budget à € 4.900.000,00 
beschikbaar te stellen om de noodopvang van ontheemden uit Oekraïne in Dronten mogelijk te blijven 

maken; 

3) De raad voor te stellen de begrotingswijziging met nummer 18164 vast te stellen waarin de financiële 

gevolgen voor de begroting 2022 en 2023 verwerkt zijn. 

 

Verordening begraafplaatsrechten 2023 

 

Het college besluit: 

1) De Verordening begraafplaatsrechten 2023 ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 

 

Beantwoording vragen VVD (ex art 33) Noodopvang COA  

 

Het college besluit: 

1) De raadsinformatiebrief met nummer 270279 vast te stellen en te verzenden naar de raad.  

 

Vervanging trekkenwand en brandmeldinstallatie in de Meerpaal 

 

Het college besluit: 

1) De raad voor te stellen in te stemmen met de noodzakelijke vervanging van de huidige trekkenwand 

en brandmeldinstallatie in de Meerpaal en hiervoor een bedrag van respectievelijk € 2.351.127 en € 
541.856 (incl. BTW) beschikbaar te stellen. 

2) De raad voor te stellen leningen (gesplitst naar looptijd actief) tegen de geldende interne rekenrente 

te verstrekken aan de Meerpaal om deze noodzakelijke vervangingen te financieren en gelijktijdig de 

subsidie aan de Meerpaal te verhogen met € 252.509 voor het jaar 2023. 
 

Begroting 2023 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de aangepaste Programmabegroting 2023 met nummer 271482 en deze ter 

besluitvorming aan te bieden aan de raad; 

2.  Kennis te nemen van de begeleidende brief met nummer 271481 en deze naast de 

Programmabegroting te versturen aan de raad; 

3.  Portefeuillehouder financiën mandaat te geven om het persbericht vast te stellen. 

 

 


