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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 10 januari  2023 

 

Compensatie CAO Welzijn 

Het college besluit:  

1) De compensatie CAO Welzijn aan MDF vanaf 2022 op € 9.393 en voor De Meerpaal voor 2022 op  
€ 11.465 en vanaf 2023 op € 12.330 vast te stellen en te dekken uit de stelpost loon- en 

prijscompensatie. 

2) De compensatie voor 2022 vast te stellen op € 20.858 en te dekken uit de stelpost loon- en 

prijscompensatie.  

3) De compensatie vanaf 2023 structureel vast te stellen op € 21.723 en te dekken uit de stelpost loon- 

en prijscompensatie. 

 

Mandaat beslissing op bezwaar na ambtelijk horen 

Het college besluit: 

Mandaat te verlenen aan de teammanager om te beslissen op bezwaar na ambtelijk horen onder de 

voorwaarden dat het ambtelijk horen alleen is toegestaan bij bezwaren die zich richten tegen besluiten 

inzake de aanvraag eenmalige energietoeslag en de teammanager niet betrokken is geweest bij de 

primaire besluitvorming. 

 

Aanwijzingsbesluit Carbidschieten 2022 (versie 2) 

Het college besluit: 

1) Het gewijzigde aanwijzingsbesluit carbidschieten Gemeente Dronten 2022 nr. 2 (doc. nr. 321688) met 

bijbehorende plattegronden (doc. nr. 321686) vast te stellen. 

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

plattegronden (doc. nr. 308022) in te trekken.  

 

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen en waardedocumenten Dronten 

Het college besluit:  

De Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen en waardedocumenten Dronten (doc nr 

317386) vast te stellen. 

 

Verordening Sociaal Domein (2023) 

Het college besluit:  

1) De wijzigingen (286183) in de ‘verordening sociaal domein gemeente Dronten’ ter vaststelling voor te 
leggen aan de gemeenteraad.  

2) Bijgevoegde brief (317476) vast te stellen en te versturen naar de Adviesraad sociaal domein. 

 

Analyse en vervolgadvies Maatschappelijke Effecten Corona 2022 

Het college besluit: 

De raadsinformatiebrief met nummer 318237, met daarbij als bijlage het document met nummer 

318230, vast te stellen en te versturen naar de raad. 
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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 10 januari  2023 

 

 

Zienswijze naar aanleiding van Woo-Verzoek 

Het college besluit: 

1) Een zienswijze in te dienen tegen de voorgenomen openbaarmaking van documenten naar aanleiding 

van het Woo-verzoek dat is ingediend bij het college van B&W van de gemeente Nunspeet. 

2) De brief met documentnummer 325290 vast te stellen en te verzenden aan het college van B&W van 

de gemeente Nunspeet. 

 

Beleid Zelfbewoningsplicht 

Het college besluit: 

De "Beleidsregel zelfbewoningsplicht nieuwbouw koopwoningen gemeente Dronten" met 

documentnummer 321372 vast te stellen. 

 

Subsidieverlening Icare Jeugdgezondheidszorg 2023 

Het college besluit:  

1. Icare Jeugdgezondheidszorg een activiteitensubsidie 2023 te verlenen van € 677.850 voor het 

uitvoeren van het basistakenpakket en akkoord te gaan met de nieuwe wijze van subsidiëren van het 

basistakenpakket waarbij een bedrag per kind afgesproken wordt. 

2. Icare Jeugdgezondheidszorg een activiteitensubsidie 2023 te verlenen van € 111.805 voor het 

uitvoeren van maatwerk.  

3. Icare een activiteitensubsidie 2023 te verlenen van € 13.756 voor het uitvoeren van VVE activiteiten.  

4. De indexering 2023 van € 16.797 te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen 2023 en het 

structurele effect daarvan op te nemen in de Voortgangsrapportage 2023. 

5. De subsidiebeschikking met nummer 311264 te geven. 

 

Zelfstandigenloket Flevoland: Bedrijfsplan 2023 

Het college besluit: 

Ingevolge artikel 4, vijfde lid, van de Bestuursovereenkomst Bbz Flevoland in te stemmen met het 

bijbehorende Bedrijfsplan ZLF 2023 (doc nr 305736) en de daarin beschreven vier voorstellen. 

 

 


