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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 6 december 2022 
 

Onderzoek Programma Straatwaarde(n) 

Het college besluit: 
Opdracht te geven aan het Programma Straatwaarde(n) om kwalitatief onderzoek uit te voeren in de 
gemeente Dronten naar jonge aanwas & drugscriminaliteit. 
 

Beantwoording ongevraagd advies ASD statushouders 

Het college besluit: 
De brief met kenmerk 287368 vast te stellen en te versturen naar de ASD. 
 

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBLT 

Het college besluit: 
Aan de gemeenteraad voor te stellen om toestemming te verlenen om de ontwerp gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling GBLT aan te gaan. 
 

Bijdrage N50 Kampen - Kampen Zuid 
 
Het college besluit: 
1) in te stemmen met de bij dit voorstel behorende bestuursovereenkomst voor verbreding van de N50 
bij Kampen – Kampen-Zuid en met de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage aan dit project van 
€120.000; 
2) voor het leveren van de onder 1 genoemde bijdrage vanuit Programma 2 (Verkeer, vervoer, 
waterstaat) een additioneel budget van € 37.355,- toe te kennen. 
 

Raadsvoorstel Drontense Principes ten behoeve van de Integrale Visie 
 
Het college besluit: 
1) De Drontense Principes, documentnummer 305746, vast te stellen. 
2) Gedeelde interpretaties en beelden over de principes te ontwikkelen door te oefenen met casuïstiek. 
3) Het raadsvoorstel, documentnummer 296881, ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 

Beslissing op bezwaar Polder Living & Lifestyle 
 
Het college besluit:  
1. de bezwaren van bezwaarmakers gegrond te verklaren; 
2. het besluit van 6 december 2019, tot het verlenen van een omgevingsvergunning (reg. nr. OV. 2019-
1335) voor het gebruiken van het gebouw aan De Dieze 50 te Dronten voor het winkelconcept van 
Polder Living & Lifestyle, te herroepen;  
3. de op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c Wabo aangevraagde omgevingsvergunning 
te verlenen door middel van deze beslissing op bezwaar op grondslag van artikel 2.12, eerste lid, sub a 
onder 2º Wabo in combinatie met artikel 4, onderdeel 9, Bijlage II, Bor. 
 

Wijziging Mandaat- en volmachtbesluit 2022 
 
Het college besluit:  
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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 6 december 2022 
 

De wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit 2022 (nr. 297809) vast te stellen. 

De burgemeester besluit: 
De wijziging van het Mandaat- en volmachtbesluit 2022 (nr. 297809) vast te stellen. 
 

Budgetoverhevelingsregels 2022 
 
Het college besluit: 
De opgestelde regels ten behoeve van de budgetoverhevelingen vast te stellen. 
 

Bestuursopdracht Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie 2023 
 
Het college besluit:  
1) Opdracht te geven om de opdracht Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie 2023 zoals 
beschreven in bijgevoegde bestuursopdracht met documentnummer 303146 uit te voeren; 
2) De gevraagde middelen a €166.440,- beschikbaar te stellen en te dekken uit enerzijds de begroting 
2023 (€111.440) en anderzijds via overheveling van budget uit 2022 naar 2023 middels de jaarstukken 
2022 (€55.000); 
3) Wethouder Lap aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever. 
 

Dekking voor verlengde beleidsperiode sociaal domein 2023-2024 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het concept bestedingsplan sociaal domein 2023-2024, met nummer 284478.  
2. De raad voor te stellen zowel in 2023 als in 2024 een bedrag van € 1.104.000 beschikbaar te stellen 
ten behoeve van de verlengde beleidsperiode sociaal domein 2023-2024.  
3. De raad voor te stellen het bedrag van € 1.104.000 in 2023 ten laste te brengen van het restant van de 
bestemmingsreserve sociaal domein. 
4. De raad voor te stellen in 2024 een bedrag van € 145.000 ten laste te brengen van het restant van de 
bestemmingsreserve sociaal domein en een bedrag van € 959.000 ten laste te brengen van het jaarsaldo 
2024. 
5. De raad voor te stellen de bestemmingsreserve sociaal domein per 2024 op te heffen. 
 

Instemmen met beslispunten AVA HVC 8 december 
 
Het college besluit:  
In te stemmen met de uitgifte van aandelen A aan de gemeenten Edam-Volendam, Zandvoort en 
Haarlem. 
 

 


