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Gemeente Dronten 

 

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 20 december 2022 

 

Benoemen twee nieuwe leden en ontslaan twee huidige leden van de CNOR  

Het college besluit:  

1) Met ingang van 1 januari 2023 de volgende leden te ontslaan van hun taken binnen de commissie: - 

Mw. W. Boekelaar - Mw. C. de Goede;  

2) Met ingang van 1 januari 2023 de volgende personen te benoemen voor de zittingsperiode van 4 jaar: 

- Mw. W. Monsma - Dhr. B. Muller. 

 

Beslissing op bezwaar arbeidsmigrantenhuisvesting Roodbeenweg 17(A) 

Het college besluit:  

1) het advies van de commissie bezwaarschriften met nummer 308749 over te nemen met uitzondering 

van het gestelde over vergoeding van de proceskosten;  

2) het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, voor zover het is ingediend door de bewoners van de 

Roodbeenweg 3, de Ottolanderlaan, de Rietsemalaan, de Zeebiesweg en de Sternweg;  

3) de besluiten in stand te laten, met inachtneming van de aanvullingen die in deze beslissing op 

bezwaar zijn vervat;  

4) niet over te gaan tot vergoeding van de proceskosten;  

5) aan bezwaarmakers op basis van artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht een dwangsom toe te 

kennen van € 784,-. 
 

Nota Grondprijsbeleid 2023 

Het college besluit:  

1) De nota Grondprijsbeleid 2023, met document nummer 296609, vast te stellen;  

2) De geprognosticeerde grondopbrengsten in de grondexploitaties voor het jaar 2023, indien van 

toepassing, te indexeren met het verwachte gemiddelde inflatiepercentage (Cpi) van 2,6%;  

3) De grondprijzen voor de op dit moment in verkoop zijnde particuliere/woonwerk kavels binnen het 

project Bloemenzoom en Oldebroekerweg gelijk te houden aan die van 2022;  

4) De verlaagde grondprijs, voor de categorie “niet grondgebonden” sociale huurwoningen voor de 

doelgroep onder de 23 jaar en 1-2 persoon huishoudens voor het jaar 2023 te continueren voor elke 

ontwikkelende (markt)partij, maar niet meer te benoemen als pilot. 

 

Aanwijzingsbesluit gemeentelijk briefadres 

Het college besluit:  

De gemeente Dronten als rechtspersoon met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022 aan te 

wijzen als briefadresgever op het adres De Sluis 2, 8251 ER Dronten. 

 

Vaststellen Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Dronten  

 

Het college besluit:  

Vast te stellen de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Dronten. 

 

Verhoging krediet m.b.t. bouw pioniersbarak 

Het college besluit: 
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1) Akkoord aan de Raad te vragen t.a.v. verhogen krediet voor de Pioniersbarak conform bijgaand 

raadsvoorstel (documentnummer 302389) en raadsbesluit; 

2) De overheveling van het huidige krediet en budget van groot € 70.000 ter instemming voor te leggen 
aan de raad. 

 

Antwoordbrief met betrekking tot groeninrichting langs de Grutto  

Het college besluit:  

In te stemmen met antwoord brief nummer 308029. 

 

Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 

Het college besluit:  

1) Kennis te nemen van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle versie 1.4 - 29 september 2022 met 

documentnummer 281381 en dit document als inspiratie te gebruiken voor toekomstige visies;  

2) Als reactie hierop de brief met documentnummer 281378 vast te stellen en te verzenden aan Regio 

Zwolle;  

3) De raadsinformatiebrief met documentnummer 309188 vast te stellen en met de stukken 'De 

Verstedelijkingsstrategie' met documentnummer 281381 en de brief met documentnummer 281378 te 

versturen naar de raad. 

 

Haalbaarheid circulaire brug Lage vaart 

Het college besluit:  

1) Aan een externe partij opdracht te verstrekken tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 

naar de realisatie van een brugverbinding tussen het Wisentbos en het Lage Vaartbos.  

2) Het onderzoek te richten en in te richten op de in de bijlage geformuleerde haalbaarheidsaspecten.  

3) Drie externe bureaus uit te nodigen een voorstel te doen voor de uitvoering van het gewenste 

onderzoek.  

4) Het onderzoek te laten begeleiden door een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

gemeente, de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer en de Stichting Participatie Wisentbos. 

 

Aanvraag subsidie NPO 2022 en 2023 Sterk op School VO 

Het college besluit:  

1) Subsidie te verlenen van € 51.932,00 aan Stichting Vitree h.o.d.n. Triade Vitree voor de uitbreiding 
van de activiteit Sterk op School op het voortgezet onderwijs met 1 FTE in 2022 en de kosten te dekken 

uit de SPUK NPO (FCL 6430200 Lokaal onderwijsbeleid, ECL 438048, taak 20010).  

2) Subsidie te verlenen van € 108.591,00 aan Stichting Vitree h.o.d.n. Triade Vitree voor de activiteit 

Sterk op School op het voortgezet onderwijs met 1 FTE in 2023 en de kosten te dekken uit de SPUK NPO 

(FCL 6430200 Lokaal onderwijsbeleid, ECL 438048, taak 20010). 

 

Activiteitensubsidie Ondersteuning Nederlandse Taal basisschoolleerlingen 2022 

Het college besluit:  

Subsidie te verlenen van € 53.740,00 aan Stichting Samenwerkingsverband 24-03 als penvoerder voor de 

uitvoering van extra ondersteuning Nederlandse taal (ONT) aan kinderen van nieuwkomers, 
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statushouders, of (arbeids)migranten in het basisonderwijs die het Nederlands onvoldoende beheersen. 

 

Wijziging Legesverordening 2023 

 

Het college besluit: 

1) De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2023 (nr. 318288) vast te stellen 

2) Ten aanzien van beslispunt 1 gelden de ontbindende voorwaarden dat de raad in zijn vergadering 

van 22 december is overgegaan tot vaststelling van de Legesverordening 2023 én dat artikel 9 

(overdracht bevoegdheden aan het college) overeenkomstig concept Legesverordening 2023 is 

vastgesteld. 

 

Uitvoering geven aan jongerenparticipatie 

 

Het college besluit:  

1) De Aanpak Jongerenparticipatie, met documentnummer 306647, vast te stellen.  

2) De gevraagde middelen a € 19.560,- te dekken uit de post POK middelen en deze beschikbaar stellen, 

onder de voorwaarde dat de raad een positief raadsbesluit neemt over zaaknummer: 287415 en 

documentnummer: 289259. 

 

Regionale inkoop jeugdhulp met verblijf 2023 

 

Het college besluit:  

1) Kennis te nemen van de uitkomsten van de regionale inkoop jeugdhulp met verblijf 2023 

2) Raadsinformatiebrief nummer 316872 vast te stellen en te verzenden aan de raad  

3) De opdracht te verstrekken aan de aankoopcentrale om te sturen op nakoming afspraken integrale 

tarieven en afspraken te maken met de Gecertificeerde Instelling over de inzet op verblijf. 

 

Koopzon- en feestdagen 2023 

 

Het college besluit:  

1) Ingevolge artikel 5, eerste en tweede lid, van de Winkeltijden verordening Dronten, dat de winkels in 

winkelcentrum SuyderSee de volgende veertien (14) koopzon- en/of feestdagen in 2023 open mogen:  

A) Zondag 29 januari 2023;  

B) Zondag 26 februari 2023;  

C) Zondag 26 maart 2023;  

D) Zondag 30 april;  

E) Zondag 25 juni 2023;  

F) Zondag 30 juli 2023;  

G) Zondag 27 augustus 2023;  

H) Zondag 25 september 2023;  

I) Zondag 29 oktober 2023;  

J) Zondag 26 november 2023;  

K) Zondag 3 december 2023;  

L) Zondag 10 december 2023;  

M) Zondag 17 december 2023;  

N) Zondag 24 december 2023. 
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Beantwoording vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde van de Raad 

 

Het college besluit:  

De raadsinformatiebrief met nummer 308250 vast te stellen en te verzenden naar de raad. 

 

 


