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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 29 november 2022 

 

Vaststellen Subsidieregeling 2023 

 

Het college besluit: 

1) De Subsidieregeling 2023, met documentnummer 268277, vast te stellen. 

 

Plan van aanpak besteding POK-middelen 

 

Het college besluit: 

1) Het Plan van aanpak besteding POK-middelen met nummer 287696 vast te stellen. 

2) De raad voor te stellen de resterende POK-middelen 2022, een bedrag van € 173.452 vooruitlopend 
op het voorstel budgetoverhevelingen naar 2023, over te hevelen naar 2023 en dit vast te stellen.  

3) De raad voor te stellen deze overheveling via de Bestemmingsreserve Overlopende werken boekjaar 

(FCL 7010105) te laten verlopen en dit vast te stellen.  

4) De raad voor te stellen ten behoeve van de uitvoering van het Plan van aanpak POK-middelen in 2023 

€ 183.600 uit de geparkeerde POK-middelen in programma 0 ter beschikking te stellen in programma 6 

en dit vast te stellen.  

5) De raad voor te stellen over de inzet van de resterende POK-middelen voor 2023 e.v., welke 

geparkeerd staan op FCL 6080100 ‘Niet functioneel in te delen’, te besluiten wanneer de ‘Integrale visie’ 
ter vaststelling wordt aangeboden en dit vast te stellen. 

 

EU-aanbesteding inzamelvoertuigen & start Business Case alternatief brandstoffen 

 

Het college besluit:  

1) EU-aanbesteding te starten voor een raamcontract aanschaf inzamelvoertuigen  

2) Een Business case te starten om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om inzamelvoertuigen aan 

te schaffen die geen gebruik maken van fossiele brandstof (diesel).  

3) De resultaten van de business case na afronding te delen met het college van B&W. 

 

Advies geluidsmetingen windparken 

 

Het college besluit: 

1) De geluidsmetingen zoals beschreven in scenario 2 van het adviesrapport, uit te voeren; 

2) De bijgevoegde raadsinformatiebrief 296008 vast te stellen en te verzenden aan de raad. 

 

Afwijken inkoopbeleid voor verduurzamen Luxor Industria armatuur 

 

Het college besluit: 

1) Af te wijken van het inkoopbeleid en één op één een opdracht te verstrekken voor het project 

‘Levensduur verlengende en energiebesparende maatregel Luxor Industria armatuur’. 
 

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs 2022-2025 

 

Het college besluit: 

1) Artikel 2 van de subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Dronten 2022-2025, 

overeenkomstig collegebesluit met 283829 gewijzigd vast te stellen. 

 

 


