
  
  

 
CONCEPT BESLUITENLIJST RAADSNOTULEN VERGADERING 

D.D. 24 april 2014 
 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heren J.N. Ammerlaan, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker, J. den Boer, J. F. Bongers, mevrouw I. 
Bouwers (vanaf 19.38 uur aanwezig) , mevrouw L.L. Hillebregt-de Valk, mevrouw N.G. van der Klis-
Hovius, de heren J. Klopman, J.L. Kodde, mevrouw I.A. Korting, mevrouw J.M.G. van der Meulen, 
de heren K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heer B. Rosing, 
mevrouw Y.H. den Boer-Schwagermann, mevrouw C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk, mevrouw 
S.H.S. Stoop-Aszink, de heren K. Tietema, P.L.A. Vermast, P.C. van Voorst (vanaf 19.45 uur 
aanwezig), mevrouw M.A. Witteveen-Rigterink, de heren R. Yazir, F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
de heer D. Petrusma, griffier; 
 
De heren: J.Ph. Engelvaart, A. van Amerongen, P.S.A. Gach, J. de Graaf, wethouders; 
 
Afwezig:  
 
1. Opening, agenda, notulen, besluitenlijst en mededelingen 

 
a. Opening 
 
 
b. Vaststellen agenda 
 
Notulen: akkoord 
 
 
c. Vaststellen openbare notulen d.d. 20 februari 2014, 25 en 27 maart 2014 
 
Notulen: akkoord 
 
 
d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 20 februari 2014 en 25 maart 2014 
 
Notulen: akkoord 
 
 
e. Mededelingen 
 
Notulen: geen 

  
  

2. Ingekomen stukken 
Ingekomen zijn de volgende aan de raad gerichte stukken. Het presidium stelt de volgende 
procedure van afhandeling voor. 
 
Week 7 

1. Een brief d.d. 10-02-2014 van het College betreffende Sportnota “Samen in Beweging”, 
ingeschreven onder nummer I/14.01585. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

2. Een brief d.d. 11-02-2014 van het College betreffende Aanbesteding verwerking GFT 
afval, ingeschreven onder nummer I/14.01670. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

3. Een brief d.d. 11-02-2014 van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
betreffende Instemming aanpassing gemeenschappelijke regeling OFGV, ingeschreven 
onder nummer I/14.01599. Voorgesteld wordt de brief in handen van het college te stellen. 



 - 2 - 

4. Een brief d.d. 13-02-2014 van het College betreffende Project bezuinigingen, 
ingeschreven onder nummer I/14.01792. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

5. Een brief d.d. 13-02-2014 van Overheidsinitiatief (H-team) betreffende Herbestemming 
lege panden met aanbevelingen/ initiatieven, ingeschreven onder nummer I/14.01777. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

Week 8 
6. Een brief d.d. 17-02-2014 van mevrouw M. Bos namens Bezorgde Burgers betreffende 

Zienswijze Flevokust, ingeschreven onder nummer I/14.01891. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

7. Een brief d.d. 17-02-2014 van het College betreffende Vaststelling 
samenwerkingsovereenkomst windmolens, ingeschreven onder nummer I/14.01900. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

8. Een brief d.d. 18-02-2014 van de griffier de heer D. Petrusma betreffende Aankondiging 
schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO van de fractie GroenLinks inzake Mechanisch 
Erfgoed Centrum, ingeschreven onder nummer I/14.01966. Voorgesteld wordt de brief in 
handen van het presidium te stellen. 

9. Een brief d.d. 19-02-2014 van mevrouw A.M. Raven betreffende “Partiële Herziening 
Bestemmingsplan Buitengebied”, ingeschreven onder nummer I/14.02013. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

10. Een brief d.d. 19-02-2014 van het College betreffende Kandidaatstelling-besluit centraal 
stembureau, ingeschreven onder nummer I/14.02014. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

11. Een brief d.d. 20-02-2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties betreffende Collegevorming en benoeming wethouders, ingeschreven 
onder nummer I/14.02026. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

12. Een brief van 21-02-2014 van het VNG betreffende Handreiking voor toepassing van de 
Wet Gemeenschappelijke regelingen, ingeschreven onder nummer I/14.02006. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

Week 9 
13. Een brief d.d. 25 februari 2014 van het CAK betreffende bevestiging parameters en/of 

uurtarieven, ingeschreven onder nummer I14.02188. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

14. Een brief d.d. 25-02-2014 van het College betreffende voortgangsbericht 
Woonservicegebied / MFG Swifterbant, ingeschreven onder nummer I14.02230. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

15. Een brief d.d. 27-02-2014 van mevrouw Letsch betreffende sluiting kringloopwinkel De 
Voorraadschuur, ingeschreven onder nummer I/14.02373. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Week 10 
16. Een brief d.d. 04-03-2014 van het College betreffende Informatie over het onderzoek naar 

mogelijkheden voor uitbesteden van afvalinzameling en afval, ingeschreven onder 
nummer I14.02566. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

17. Een brief d.d. 05-03-2014 van R.W.M. Baars betreffende  Aandacht vragen voor de 
gevolgen van bezuinigingen en maatregelen voor kwetsbare groepen, ingeschreven onder 
nummer I14.02584. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

18. Een brief d.d. 05-03-2014 van het College betreffende  Aanbieden toekomstvisie “De 
kracht Van Dronten”, ingeschreven onder nummer I14.02623. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen en in handen van het Presidium te stellen. 

19. Een brief d.d. 06-03-2014 van Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) 
betreffende Vrijwilligerswerk in het collegeprogramma, ingeschreven onder nummer 
I14.02685. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

20. Een brief d.d. 06-03-2014 van wethouder J.Ph. Engelvaart betreffende deelname aan 
groencompetitie Entente Florale, ingeschreven onder nummer I14.02690. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
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Week 11 
21. Een brief d.d. 10-03-2014 van het College betreffende Nota Kostenverhaal, ingeschreven 

onder nummer I14.02811. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
22. Een brief d.d. 10-03-2014 van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

betreffende Begrotingswijziging 2014 en Ontwerpbegroting 2015 OFGV, ingeschreven 
onder nummer I14.02761. Voorgesteld wordt de brief in handen van het college te stellen. 

23. Een brief d.d. 10-03-2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
betreffende circulaire gemeenteraadsverkiezingen hertellingen, ingeschreven onder 
nummer I14.02752. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

24. Een brief d.d. 10-03-2014 van de griffier de heer D. Petrusma betreffende Aankondiging 
schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO van de fractie GroenLinks inzake de terugblik van 
wethouders op de gemeentelijke pagina met gemeentenieuws, ingeschreven onder 
nummer I/14.03109. Voorgesteld wordt de brief in handen van het presidium te stellen. 

25. Een brief d.d. 10-03-2014 van de griffier de heer D. Petrusma betreffende Aankondiging 
schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO van de fractie GroenLinks inzake Het verlenen van 
ontheffing voor het laten bewonen van woningen door meer huishoudens, ingeschreven 
onder nummer I/14.03110. Voorgesteld wordt de brief in handen van het presidium te 
stellen. 

26. Een brief d.d. 10-03-2014 van de griffier de heer D. Petrusma betreffende Aankondiging 
schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Christen Unie inzake de terugblik van 
wethouders op de gemeentelijke pagina met gemeentenieuws, ingeschreven onder 
nummer I/14.03111. Voorgesteld wordt de brief in handen van het presidium te stellen. 

27. Een brief d.d. 12-03-2014 van het College betreffende Voetpaden OV-haltes Industrieweg, 
ingeschreven onder nummer I14.02879. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan 
te nemen. 

28. Een brief d.d. 12-03-2014 van het Reumafonds betreffende 10 reumavriendelijke 
aanbevelingen voor gemeenten, ingeschreven onder nummer I14.02918. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

29. Een brief d.d. 12-03-2014 van het College betreffende Informatieverstrekking, 
ingeschreven onder nummer I14.02926. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan 
te nemen. 

30. Een brief d.d. 12-3-2014 van het College betreffende de beantwoording van de door de 
fractie GroenLinks ex artikel 41 Reglement gestelde vragen mbt het MEC, ingeschreven 
onder nummer I/14.02927. Voorgesteld wordt de brief in handen van het presidium te 
stellen.                

31. Een brief d.d. 12-03-2014 van de heer R. Vos directeur ANKO  betreffende formatie 
bestuursperiode 2014-2018 als partner voor ondernemende kappers, ingeschreven onder 
nummer I14.02926. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

32. Een brief d.d. 13-03-2014 van de heer O. Paans voorzitter rekenkamer betreffende 
Aankondiging onderzoek Woonbeleid, ingeschreven onder nummer I14.02995. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

33. Een brief d.d. 14-03-2014 van de griffier de heer D. Petrusma betreffende Aankondiging 
schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO van de fractie PvdA inzake Onderwijshuisvesting De 
Landmaten, ingeschreven onder nummer I/14.03112. Voorgesteld wordt de brief in handen 
van het presidium te stellen. 

Week 12 
34. Een brief d.d. 17-03-2014 van de heer ir. H.J. van Veen betreffende de uitspraak door de 

rechtbank inzake het beroep van B. Steggerda tegen Komeco BV, ingeschreven onder 
nummer I14.03039. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

35. Een brief d.d. 17-03-2014 mr. A.B.L. de Jonge burgemeester en ambassadeur “Veilig 
Fietsen” betreffende  Fietsveiligheid in de gemeente. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

36. Een brief d.d. 17-03-2014 van wethouder J.Ph. Engelvaart betreffende Jaarrapportage 
Buurtbemiddeling 2013, ingeschreven onder nummer I14.03108. Voorgesteld wordt de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. 

Week14 
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37. Een brief d.d. 31-03-2014 van wethouder J.Ph. Engelvaart betreffende Stand van zaken 
Landgoed Roggebotstaete, ingeschreven onder nummer I/14.03662. Voorgesteld wordt de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. 

38. Een brief d.d. 03-04-2014 van het College betreffende Rapportage vliegtuiglawaai 
gemeente Dronten 2013, ingeschreven onder nummer I/14.03963. Voorgesteld wordt de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. 

39. Een brief d.d. 03-04-2014 van het College betreffende Stand van zaken 
duurzaamheidsbeleid, ingeschreven onder nummer I/14.03962. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

40. Een brief d.d. 03-04-2014 van de Veiligheidsregio betreffende Ontwerp 
Programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018, ingeschreven onder nummer 
I/14.03862. Voorgesteld wordt de brief in handen van het college te stellen. 

41. Een brief d.d. 04-04-2014 van de Stichting Energieke Regio i.o. betreffende VNG 
Ondersteuningsprogramma Energie, ingeschreven onder nummer I/14.03946. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

Week 15 
42. Een brief d.d. 08-04-2014 van het College betreffende beantwoording van de schriftelijke 

vragen van de fractie GroenLinks inzake het bewonen van woningen door meer 
huishoudens, ingeschreven onder nummer I/14.04162. Voorgesteld wordt de brief in 
handen van het presidium te stellen. 

43. Een brief d.d. 08-04-2014 van het College betreffendebeantwoording van de schriftelijke 
vragen van de fracties ChristenUnie en GroenLinks inzake de terugblik van de wethouders 
op de pagina met gemeentenieuws, ingeschreven onder nummer I/14.04119. Voorgesteld 
wordt de brief in handen van het presidium te stellen. 

 44. Een brief d.d. 08-04-2014 van het College betreffende de beantwoording van de  
       schriftelijke vragen van de fractie PvdA inzake de Onderwijshuisvesting De Landmaten, 
       ingeschreven onder nummer I/14.04119. Voorgesteld wordt de brief in handen van het 
       presidium te stellen 
 
Notulen: 
Brief 15: op verzoek van de SP wordt brief 15 geagendeerd voor de commissie. De SP wil spreken 
over haar zorgen t.a.v. de positie van de vrijwilligers aldaar. 
Brief 17 wordt op verzoek van de SP geagendeerd voor een commissie om te spreken over de  
positie van kwetsbare groeperingen na al de bezuinigingen. 
 
 
3 Vragen aan burgemeester De Jonge en de wethouders J.Ph. Engelvaart, Van Amerongen, 

De Graaf en Gach uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie inbrengen 
 
Notulen: geen  
 
 
4. Voorstellen van het presidium. 
4.a Benoeming raadslid 
De raad besluit: 
I.  De heer B. Rosing toe te laten tot de raad als tijdelijke vervanger voor    
 mevrouw G.M.M. Stoker - Dol  
 
Notulen: akkoord 
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4.b Benoeming burgerraadsleden  
De raad besluit: 
1) De heer S.J. Lap, de heer A.J. Schuuring en de heer R. Michielsen te benoemen tot 
burgerraadsleden voor de fractie van het CDA; 
2) De heer W.A. Jüttner, de heer R. de Maaijer en de heer T.J.G. Vulink te benoemen tot 
burgerraadsleden voor de fractie van de VVD; 
3) De heer S.H. Ammerlaan te benoemen tot burgerraadslid voor de fractie van Leefbaar Dronten; 
4) De heer L.P.G. Molendijk en de heer M. van der Ploeg te benoemen tot burgerraadsleden voor 
de fractie van D66; 
5) De heer A. Bleijenberg en de heer J. Banis te benoemen tot burgerraadsleden voor de fractie van 
GroenLinks; 
6) Mevrouw S.M. Nobel en de heer J.W. de Graas te benoemen tot burgerraadsleden voor de fractie 
van PvdA; 
7) De heer C.J. Koster en de heer F.J.C. Vinamont te benoemen tot burgerraadsleden voor de 
fractie van de SP. 
 
Notulen: allen benoemd 
 
 
5. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
 
5.a. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
De raad besluit: 
1. de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek vast te stellen; 
2. de voorgestelde begrotingswijzigingen 2014 vast te stellen; 
3. geen zienswijzen in te dienen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek ten 
aanzien van de concept begroting 2015;  
4. in te stemmen met de conceptbegroting 2015 inclusief de doorwerkingen van de voorgestelde 
begrotingswijzigingen 2014; 
5. dat de ontvangen middelen voor de WABO-decentralisatie, totaal € 108.257,  één op één worden 
doorgeschoven naar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek met de daarbij horende 
taken; 
6. de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te informeren volgens bijgevoegde brief.  
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.b. Sportnota ‘Samen in Beweging’ 
De raad besluit: 
I. De sportnota Dronten 2014 – 2017 “Samen in Beweging”, vast te stellen. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
  
5.c. Vaststellen bestemmingsplan ‘Dronten-Heuvelpark’ 
De raad besluit: 

I. De zienswijze van een anonieme reclamant niet ontvankelijk te verklaren;   
II. De zienswijzen van reclamanten onder A t/m G ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren; 

III. Het bestemmingsplan “Dronten - Heuvelpark (2015)” op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van 
de Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast te stellen door; 
a.  op de verbeelding het bouwblok voor het appartementengebouw aan De Noord op te 

schuiven conform bijgevoegde tekening; 
b. op de verbeelding het bouwblok voor het dierenpark te vergroten conform bijgevoegde 

tekening; 

 5 



 - 6 - 

IV. Voor de overige delen het onderhavige bestemmingsplan vast te stellen conform het  ter 
inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan “Dronten – Heuvelpark (2015)”; 

V. Geen exploitatieplan voor het onder lII genoemde bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.d. Projectafwijkingsbesluit voor het verplaatsen van het hondensportterrein en de bouw van een 
nieuw clubgebouw aan de Fazantendreef te Dronten 
De raad besluit: 
I. Te verklaren op grond van art. 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht dat een verklaring van 

geen bedenkingen conform art. 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht niet vereist is voor het 
verplaatsen van het hondensportterrein en de bouw van een nieuw clubgebouw aan de 
Fazantendreef te Dronten; 

II. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.e. Projectbesluit Van den Hamlaan 19 te Dronten  
De raad besluit: 
I. te besluiten dat op grond van art. 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht een verklaring van 

geen bedenkingen(vvgb) conform art. 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht niet vereist is 
voor de bouw van een koelloods en in- en uitrit aan de Van den Hamlaan 19 te Dronten 

II. geen exploitatieplan voor het onder I genoemde projectafwijkingsbesluit vast te stellen. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.f Verordening parkeerbelastingen 2014  
De raad besluit: 
vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 
2014 (Verordening parkeerbelastingen 2014). 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

a. parkeren: 
het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders 
dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen 
van personen dan wel onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente 
gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen 
of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift verboden is; 

b. voertuigen: 
onder andere hetgeen dat wordt verstaan onder motorvoertuig in het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) met inbegrip van 
brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990, alsmede ieder object of 
toestel dat personen of goederen kan vervoeren; 

c. houder: 
degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, 
met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de 
Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt 
aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde 
van het parkeren in het register was ingeschreven; 

d. parkeerapparatuur: 
parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeter en hetgeen naar 
maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan. 

e. GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn te 
Zwolle. 
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Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven: 

a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze 
verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en 
wijze; 

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren 
van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

 
Artikel 3 Belastingplicht 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig 
heeft geparkeerd. 

2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: 
a. Degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de 

belasting te willen voldoen; 
b. Zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft 

plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat: 
i. Als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt 

overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze 
overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de 
huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd; 

ii. Als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan 
ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig 
heeft geparkeerd. 

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet 
van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt 
aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn 
wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft 
kunnen voorkomen. 

4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning 
heeft aangevraagd. 

 
Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak 
De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze 
verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. 
 
Artikel 5 Wijze van heffing 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op 
aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren 
in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met 
inachtneming van de door het college gestelde voorschriften. 

2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op 
aangifte. 

 
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij aanvang van het parkeren. 
2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de 

vergunning wordt verleend. 
 
Artikel 7 Termijn van betaling 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden 
betaald bij de aanvang van het parkeren. 
Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op de parkeerapparatuur 
kennisgegeven. Het college geeft omtrent een en ander nadere regels. 

2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden 
betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. 

3. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 
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Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen 
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting 
bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het 
college bij openbaar te maken besluit. 
 
Artikel 9 Kosten 
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
bedragen € 50,00. 
 
Artikel 10 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 11 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
invordering van de parkeerbelastingen. 
 
Artikel 12 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De ‘Verordening parkeerbelastingen 2014, van 24 april 2014, wordt ingetrokken met ingang 
van de in lid 3 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2014. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2014’. 

 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.g. Begroting 2014 Almere College 
De raad besluit: 
III. De begroting 2014 van het Almere College goed te keuren. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.h. Ontwikkeling Woonservicegebied Swifterbant; gemeentelijke inspanningen voor wat betreft 
het MFC deel 
De raad besluit: 
1. In te stemmen met de kaders voor de ontwikkeling van een woonservicegebied Swifterbant, 
    in de lijn van het raadsbesluit van 23 februari 2012 en bestaande uit: 

I. De ontwikkeling onder opdrachtgeverschap van de Stichting de Oeverwal van het 
eerste voorzieningencluster op de locatie De Hoeksteen bestaande uit een 
Multifunctioneel Centrum met daarin het dorpshuis, de bibliotheek, en dagbesteding 
ouderen. Een kerk en daarnaast circa 12 koopappartementen en circa 36 (sociale) 
huurappartementen met de mogelijkheid van zorg. 

II. De kale huur van de Stichting de Overwal, onder een huurgarantie van 40 jaar, van 
het MFC deel groot circa 621 m2. 

III. De voorwaarden richting de Stichting verbonden aan de gemeentelijke medewerking 
zoals opgenomen in bijlage 1(ook reeds toegezonden als raadsinformatiebrief d.d.  
17 december 2013). 

1. Jaarlijks een bedrag van maximaal € 61.600,-  beschikbaar te stellen voor een periode van 40 
jaar voor de betaling van de kale huur voor het MFC deel te dekken uit 00078 stelpost  
Voorzieningen voorzieningenniveau Swifterbant (ad € 68.860). 

2. In te stemmen met een waarde uitruil van gronden waarbij de gemeente nagenoeg evenveel 
grond overdraagt aan de Stichting en ervoor terugkrijgt dat er geen huur wordt berekend over 
de grondwaarde van het MFC gedeelte. 
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3. Jaarlijks een bedrag van maximaal € 5.320,- beschikbaar te stellen voor een periode van 40 jaar 
voor de bijdrage van het hoger bouwdeel, te dekken uit 00078 stelpost  Voorzieningen 
voorzieningenniveau Swifterbant (ad € 68.860). 

4. Een maximale bijdrage van € 250.000,- voor de inrichtingskosten van het openbare gebied voor 
rekening van de Gemeente, te dekken uit de helft van de bestemmingsreserve voor de kernen 
Swifterbant en Biddinghuizen (totaal groot € 500.000,-). 

 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
 
6. Voorstellen van het college: bespreekstukken 
 
6.a. Inzet windmolenbeleid 2014 – 2017 
De raad besluit: 
IV. de inzet van de externe adviseur windmolens te continueren (onder afwijking van het 

aanbestedingsbeleid) 
V. hiervoor de benodigde financiële middelen (€ 90.000,-) ter beschikking te stellen en te dekken uit 

de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar 
VI. de hier bijgevoegde begrotingswijziging 2014 met het nummer 8 vast te stellen 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
6.b. Visie “Dronten@work’ 
De raad besluit: 
Vast te stellen: 

1. De visie om voor zoveel mogelijk mensen een werkplek te bieden die past bij hun talenten 
en capaciteiten, ook voor mensen die daarbij tijdelijke of langdurige ondersteuning nodig 
hebben (scenario C). 
 

Er kennis van te nemen: 
2. Dat het college een beleidsplan gaat maken voor realisatie van deze visie in de komende 

jaren (2015-2018) en aan dat beleidsplan tevens toevoegt:  
a. een verkenning naar de meest gewenste aansluiting van de gemeente Dronten op de 

arbeidsmarktregio van Flevoland dan wel IJssel-Vecht en de mogelijkheden en 
consequenties om bij beide arbeidsmarktregio’s aangesloten te zijn. 

b. een ontwerp voor de toekomstige uitvoering van de Participatiewet.  
c. een businesscase voor de omvorming van Wsw-oud, waarin de sociale, financiële, 

organisatorische en juridische consequenties, op korte en langere termijn zijn 
verwerkt, ook voor IMpact.  
 

In te stemmen met: 
3. De ontwikkeling, in 2014, van een methodiek voor langdurige loonkostensubsidie en deze 

methodiek in een pilot toe te passen, financieel te dekken uit de reserve inkomensdeel. 
 
4. Het nemen van het initiatief in 2014 om te komen tot afspraken met werkgevers over het 

creëren van meer plaatsingsmogelijkheden voor mensen die een beroep doen op de 
Participatiewet. 

 
5. In afwachting van nadere besluitvorming over de financiering van Wsw-oud in 2015 (en 

verder) vooralsnog de fictieve component Wsw-oud te hanteren. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 9 



 - 10 - 

 
6.c. Projectplan participatiewet 4.0 
De raad besluit: 
I. Kennis te nemen van het projectplan Participatiewet ‘werken loont’ 4.0 om de participatiewet op 

een gestructureerde wijze binnen de gemeente Dronten in te voeren.  
II. De aanvullende financiële middelen benodigd voor het project Participatiewet ‘werken loont’ 4.0 

ter hoogte van € 200.950,- beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de 
bestemmingsreserve participatiefonds; 

III. De aanvullende financiële middelen voor de trajecten die gepaard gaan met de pilot 
loonkostensubsidie binnen het project Participaitewet ‘werken loont’ 4.0 ter hoogte van € 
75.000,- beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de bestemmingsreserve WWB 
inkomensdeel; 

IV. De onder punt 2 en 3 genoemde aanvullende financiële middelen te verwerken met bijgevoegde 
begrotingswijziging 7/2014. 

 
Notulen: unaniem akkoord.  
Een door de fractie van GroenLinks mondeling ingediend amendement waarin werd voorgesteld 
geen ‘kennis te nemen’ van het Projectplan maar deze ‘vast te stellen’ is met tegenstemmen van de 
overige fracties verworpen.   
 
 
7. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van de 

raad 
 
7.a Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks over het Mechanisch 

Erfgoedcentrum te Dronten 
 
Notulen: geen 
 
7.b Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks over het laten bewonen van 

woningen door meerdere huishoudens 
 
Notulen: geen 
 
 
7.c Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie en GroenLinks over artikelen 

Flevopost 
 
Notulen: geen 
 
 
7.d Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over onderwijshuisvesting De 

Landmaten 
 
Notulen: geen 
 
 
8. Initiatiefvoorstel GroenLinks inzake opstellen beleid over lesbiennes, homo-en 

biseksuelen en transgenders (LHBT’S) 
 
Notulen: geen 
 
 
9. Sluiting  
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