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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 13 december 2022 

 

Aanwijzingsbesluit Carbidschieten 

Het college besluit: 

Het aanwijzingsbesluit carbidschieten Gemeente Dronten 2022 (doc. nr. 308021) met bijbehorende 

plattegronden (doc. nr. 308022) vast te stellen. 

 

Convenant Horizontaal Toezicht 

 

Het college besluit: 

1) Het convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst aan te gaan. 

2) De Raadsinformatiebrief convenant Horizontaal Toezicht (nummer 284408) vast te stellen en te 

verzenden aan de raad. 

De burgemeester besluit: 

De portefeuillehouder Financiën (Siert Jan Lap) te machtigen het convenant (doorontwikkeling) 

Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst te ondertekenen. 

 

Verlening activiteitensubsidie 2023 FlevoMeer Bibliotheek 

Het college besluit: 

1) FlevoMeer voor het jaar 2023 een activiteitensubsidie te verlenen van 1.849.403 euro, inclusief 

indexering voor 2023. 

2) Het structurele effect van de indexering van de subsidie (155.809 euro) te dekken uit de stelpost loon- 

en prijsstijgingen 2023 (post 6080100/438902) en op te nemen in de Voortgangsrapportage 2023. 

3) Het bijgevoegde besluit met documentnummer 297972 te geven. 

4) Met FlevoMeer een Uitvoeringsovereenkomst 2023 (documentnummer 279750) overeen te komen. 

De burgemeester besluit: 

5) Wethouder Siert Jan Lap te machtigen voor het ondertekenen van de Uitvoeringsovereenkomst 2023 

FlevoMeer Bibliotheek (documentnummer 279750). 

 

Verzoek Flevoland Duurzame Energie BV 

 

Het college besluit: 

1) Onder voorwaarden een positieve grondhouding aan te nemen voor de realisatie van een Battery 

Energie Storage System (BESS) nabij het zonnepark Flevonice aan de Strandgaperweg 20 te 

Biddinghuizen; 

2) De antwoordbrief met nummer 294648 vast te stellen en te verzenden naar de aanvrager. 
 

Aanvraag subsidie Stichting ASD 2023 

 

Het college besluit: 

1) Een subsidie voor het jaar 2023 te verlenen aan de ASD van €67.559 

2) Af te wijken van artikel 7, eerste lid aanhef en onder m van de Subsidieregeling 2023, met 

inachtneming van het eerste besluitpunt 

3) Het subsidiebedrag aan ASD van €67.559 te dekken uit de post Algemene Voorzieningen Wmo 
(6610000/443803) 



 2 

 

Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 13 december 2022 

 

4) De beschikking met kenmerk 293559 af te geven. 

 

Actualisatie mandaat en ondertekening aanvraag impulsgelden Klimaatadaptatie Flevoland  

1. Het college besluit: 

De aanvraag impulsgelden KlimaatAdaptatie Flevoland (KAF) met nummer 302853 vast te stellen en te 

ondertekenen. 

2. De burgemeester besluit: 

Wethouder L. Hillebregt - de Valk te machtigen om namens de gemeente Dronten de aanvraag 

impulsgelden KlimaatAdaptatie Flevoland met nummer 302853 te ondertekenen. 

 

Reactie op advies ASD (Actieplan armoedebestrijding 2022-2023) 

 

Het college besluit: 

Bijgevoegde brief (308434) vast te stellen en te versturen naar de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). 

 

Prestatieafspraken tussen OFW, HBV en gemeente 2023 

 

Het college besluit: 

1) de prestatieafspraken 2023 met documentnummer 312087 vast te stellen; 

2) de raadsinformatiebrief met documentnummer 294535 vast te stellen en met de prestatieafspraken 

2023 met documentnummer 312087 te versturen naar de raad. 

De burgemeester besluit: 

3) wethouder Van Bergen te machtigen tot ondertekening van de prestatieafspraken. 

 

 


