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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 17 januari  2023 

 

Wijziging winkeltijdenverordening 

 

Het college besluit: 

1) De raad voor te stellen de gewijzigde Winkeltijdenverordening vast te stellen. 

 

Vaststellen addenda huur- en exploitatieovereenkomst Optisport Dronten B.V. 

 

Het college besluit: 

1. tot het aangaan van de 3 addenda, met documentnummers 319107, 319110, 319111 met Optisport 

Dronten B.V. 

 

Erkennen bodemkwaliteitskaart gemeente Gooise Meeren 

 

Het college besluit: 

1) De bodemkwaliteitskaart gemeente Gooise Meren te erkennen als kwaliteitsverklaring, zoals 

beschreven in de gezamenlijke nota bodembeheer; 

2) De brief (321475) vast te stellen en te versturen aan de gemeente Gooise Meren. 

 

Consultatie Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 

Het college besluit:  

1) De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij het concept Regionale Veiligheidsstrategie 

(doc. nr. 329918).  

2) De raad voor te stellen in te stemmen met het versturen van zienswijze brief (doc. nr. 329912). 

 

Budget- en kredietoverhevelingen 2022 

 

Het college besluit:  

1) Het overzicht budgetoverhevelingen 2022 met nummer 327662 en het overzicht 

kredietoverhevelingen 2022 met nummer 329102 vast te stellen, zodat het opgenomen wordt in het 

raadsvoorstel (327374) en besluit (327376) budget- en kredietoverhevelingen 2022;  

2) De budget- en kredietoverhevelingen 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 

 

Memo Derdelanders 4 maart 2023 

 

Het college besluit: 

1) Kennis te nemen van de memo ‘Derdelanders per 4 maart 2023’ (doc. nr. 328911). 
 

Afwijking inkoopbeleid voor 3 deelstromen afval- en reiniging 

 

Het college besluit: 

1) Af te wijken van het eigen inkoopbeleid door de afvalstromen die door Post en Haveman, Remondis 

en Retourmatras voor de gemeente Dronten worden verwerkt, enkelvoudig aan te besteden en te 

gunnen aan deze 3 partijen voor de betreffende afvalstroom. 
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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 17 januari  2023 

 

Herbenoemen voorzitter en lid commissie bezwaarschriften 

 

Het college besluit: 

1) Mevrouw mr. I.P.F. Olgers te herbenoemen als voorzitter van de commissie bezwaarschriften tot 1 

maart 2024; 

2) De heer mr. R. van de Scheur te herbenoemen als lid van de commissie bezwaarschriften tot 1 maart 

2024; 

3) De besluiten onder 1 en 2 hebben terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020. 

 

 


