
  
  

 
Aan de leden van de gemeenteraad  
 
Hierbij nodig ik de leden van de gemeenteraad uit tot het houden van een openbare vergadering op 
donderdag 24 april 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. 20 februari 2014, 25 en 27 maart 2014 
d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 20 februari 2014 en 25 maart 2014 
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 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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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 
 
 
3. Vragen aan burgemeester en wethouders.  
Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de 
griffier inbrengen. 
 
 
4. Benoeming tot raadslid voor de fractie van de VVD, de heer B. Rosing i.v.m. tijdelijk 

ontslag van mevrouw G.M.M. Stoker-Dol 
 
 
5. Benoeming burgerraadsleden voor de volgende fracties: 
5.a  Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van het CDA de heer S.J. Lap, de heer 
 A.J. Schuuring en de heer R. Michielsen 
 
5.b Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van de VVD de heer W.A. Jüttner, de heer 

R. de Maaijer en de heer T.J.G. Vulink 
 
5.c Benoeming tot burgerraadslid voor de fractie van Leefbaar Dronten de heer  

S.H. Ammerlaan 
 
5.d Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van D66 de heer L.P.G. Molendijk en de 

heer M. van der Ploeg 
 
5.e Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van GroenLinks de heer A. Bleijenberg en 

de heer J. Banis 
 
5.f Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van PvdA mevrouw S.M. Nobel en de heer 

J.W. de Graas 
 
5.g Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van de SP de heer C.J. Koster en de heer 

F.J.C. Vinamont 
 
 
6. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
6.a. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
 portefeuillehouder P.S.A. Gach 
6.b. Sportnota ‘Samen in Beweging’ 
 portefeuillehouder J.Ph. Engelvaart 
6.c. Vaststellen bestemmingsplan ‘Dronten-Heuvelpark’ 
 portefeuillehouder J.Ph. Engelvaart 
6.d. Projectafwijkingsbesluit voor het verplaatsen van het hondensportterrein en de bouw van een 

nieuw clubgebouw aan de Fazantendreef te Dronten 
 Portefeuillehouder J.Ph. Engelvaart 
6.e. Projectbesluit Van den Hamlaan 19 te Dronten  
 Portefeuillehouder J.Ph. Engelvaart 
6.f Verordening parkeerbelastingen 2014  
 Portefeuillehouder A. van Amerongen 
6.g. Begroting 2014 Almere College 
 portefeuillehouder J. de Graaf 
6.h. Ontwikkeling Woonservicegebied Swifterbant; gemeentelijke inspanningen voor wat betreft 

het MFC deel 
 portefeuillehouder J. de Graaf 
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7. Voorstellen van het college: bespreekstukken 
7.a. Inzet windmolenbeleid 2014 – 2017 
 portefeuillehouder J.Ph. Engelvaart 
7.b. Visie “Dronten@work’ 
 portefeuillehouder J. de Graaf 
7.c. Projectplan participatiewet 4.0 
 portefeuillehouder J. de Graaf 
 
 
8. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van de 

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

Erfgoedcentrum te Dronten 
8.b Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks over het laten bewonen van 

woningen door meerdere huishoudens 
8.c Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie en GroenLinks over artikelen 

Flevopost 
8.d Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over onderwijshuisvesting De 

Landmaten 
 
 
9. Initiatiefvoorstel GroenLinks inzake opstellen beleid over lesbiennes, homo-en 

biseksuelen en trangenders (LHBT’S) 
 
10. Sluiting  
 
 
Voor de ongewijzigde voorstellen wordt verwezen naar de vergaderstukken van de raadscommissie 
van 10 en 14 april 2014  
 
 


