
  
  

 
Aan de leden van de gemeenteraad  
 
Hierbij nodig ik de leden van de gemeenteraad uit tot het houden van een openbare vergadering op 
donderdag 30 januari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
 
De voorzitter, 
Burgemeester mr. A.B.L. de Jonge 
 
AGENDA:  
1. Opening, agenda, notulen, besluitenlijst en mededelingen 
a.        Opening 
b. Vaststellen agenda 
c. Vaststellen openbare notulen d.d. 19 december 2013 
d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 19 december 2013 
e. Mededelingen 
 
 
2. Ingekomen brieven aan de raad 
Ingekomen zijn de volgende aan de raad gerichte brieven. In overeenstemming met het presidium 
stel ik de volgende procedure van afhandeling voor. 
 
Week 51 

1. Een brief d.d. 17-12-2013 van het college betreffende Voortgangsbericht 
Woonservicegebied / MFG Swifterbant, ingeschreven onder nummer I/13.13933. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Een brief d.d. 17-12-2013 van het college betreffende beveiliging Suwinet, ingeschreven 
onder nummer I/13.13941. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

3. Een brief d.d. 17-12-2013 van Lococensus-Tricijn, betreffende Uitvoering WOZ 
herwaardering ingeschreven onder nummer I/13.13909. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

4. Een brief d.d. 18-12-2013 van VNG betreffende Drie publicaties van “Bouwstenen voor 
Sociaal”, ingeschreven onder nummer I/13.13981. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

5. Een brief d.d. 19-12-2013 van het college betreffende Evaluatie verbeterplan WWB, 
ingeschreven onder nummer I/13.14099. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

6. Een brief d.d. 19-12-2013 van het college betreffende Actieplan Centrum, ingeschreven 
onder nummer I/13.14054. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

7. Een brief d.d. 19-12-2013 van Het Flevolandschap betreffende  Zienswijze Ontwerp 
bestemmingsplan Swifterbant-Visvijverweg 14, ingeschreven onder nummer I/13.14020. 
Voorgesteld wordt de brief in handen van het college te stellen. 

8. Een brief d.d. 19-12-2013 van de Provincie Flevoland betreffende  Zienswijze Ontwerp 
bestemmingsplan Swifterbant-Visvijverweg 14, ingeschreven onder nummer I/13.14029. 
Voorgesteld wordt de brief in handen van het college te stellen 

9. Een brief d.d. 20-12-2013 van de heer M. van Dijk naar aanleiding van een bericht in de 
Stentor over Waterleidingsbedrijf Vitens, ingeschreven onder nummer I/13.14150. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

Week 52 
10. Een brief d.d. 23-12-2013 van de Provincie Flevoland betreffende  Programmabegroting 

2014 ingeschreven onder nummer I/13.14191. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 
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11. Een brief d.d. 23-12-2013 van de Provincie Flevoland betreffende  Begroting 2014 van de 
Veiligheidsregio Flevoland en de GGD Flevoland ingeschreven onder nummer I/13.14171. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

12. Een brief d.d. 23-12-2013 van VNG betreffendeToekomst functies bureaus jeugdzorg, 
ingeschreven onder nummer I/13.14163. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Week 2 
13. Een brief d.d. 07-01-2014 van het college betreffende Schrappen Persoonlijke verzorging 

uit de AWBZ decentralisatie, ingeschreven onder nummer I/14.00184. Voorgesteld wordt 
de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

14. Een brief d.d. 07-01-2014 van Den Hollander Advocaten betreffende een Pro forma 
zienswijze tegen ontwerpplan Visvijverweg 14 namens bewoners Rivierduinweg en 
Visvijverweg ingeschreven onder nummer I/14.00168. Voorgesteld wordt de brief in 
handen van het college te stellen. 

15. Een brief d.d. 10-01-2014 van mevrouw M. van den Heuvel- van Es betreffende haar brief 
van 6 mei 2013, ingeschreven onder nummer I/14.00322. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Week 3 
16. Een brief d.d. 14-01-2014 van de Kamer van Koophandel betreffende het van start gaan 

van de Nieuwe Kamer van Koophandel, ingeschreven onder nummer I/14.00481. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

17. Een brief d.d. 15-01-2014 van het College betreffende Functieverbreding Zuiderzee op 
Zuid, ingeschreven onder nummer I/14.00529. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

18. Een brief d.d. 15-01-2014 van de Veiligheidsregio Flevoland betreffende 
Begrotingswijziging 2014; bezuinigingstaakstelling, ingeschreven onder nummer 
I/14.00497. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 
 
3. Vragen aan burgemeester en wethouders.  
Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de 
griffier inbrengen. 
 
 
4. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
a. Wijziging Verordening OZB 2014 
 
 
5. Voorstellen van het college: bespreekstukken 
a. Vervolg Stimuleringsmaatregelen woningbouw 
b. Visie op begeleiding, ondersteuning en verzorging: ‘Samen een eigentijdse aanpak voor 
 Dronten ontwikkelen’ 
c. Vaststelling gezondheidsnota 2014-2017 ‘Gezond in Dronten’ 
d. Beleidskeuzes WWB en begroting werkdeel 2014 
e. Regionaal Transitieplan Zorg voor Jeugd Flevoland 2014-2017 
 
 
6. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van de 

raad 
a. Vragen van de fractie van het CDA over de beveiliging van het SUWI net bij de gemeenten 
 
 
7. Sluiting  
 
 
Voor de ongewijzigde voorstellen wordt verwezen naar de vergaderstukken van de raadscommissie 
van 9 en 16 januari 2014.  
 
 


