
  
  

 
CONCEPT BESLUITENLIJST RAADSNOTULEN VERGADERING 

D.D. 6 november 2014 
 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heer J.N. Ammerlaan, mevrouw Y.H. den Boer-Schwagermann, de heren  J. den Boer, J. F. 
Bongers, mevrouw I. Bouwers, de heer C.P.M. Hermus, mevrouw L.L. Hillebregt-de Valk, mevrouw 
N.G. van der Klis-Hovius, mevrouw I.A. Korting, de heren J. Klopman, J.L. Kodde, S.J. Lap, 
mevrouw J.M.G. van der Meulen, de heren  K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-
Teeuwisse, de heren B. Rosing,  A.J. Schuuring,   mevrouw C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk, mevrouw 
S.H.S. Stoop-Aszink, de heren K. Tietema, P.L.A. Vermast, P.C. van Voorst, 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. van Bergen en P.C.J. Bleeker; 
 
Afwezig: mevrouw G.M.M. Stoker, raadslid. 
 
1. Opening, agenda en mededelingen 
a. Opening 
 
 
b. Vaststellen agenda 
 
Notulen: akkoord 
 
 
c. Mededelingen 
 
Notulen: geen 

  
  

 
2. Voorstellen van het college: Bespreekstukken 
 
2.a Winkeltijden Verordening Dronten  
De raad besluit: 

vast te stellen de WINKELTIJDEN VERORDENING DRONTEN 
 
WETSTECHNISCHE INFORMATIE  

GEGEVENS VAN DE REGELING 

Overheidsorganisatie gemeente Dronten 

Officiële naam regeling Verordening inzake de winkeltijden 

Citeertitel Winkeltijden verordening Dronten 

Besloten door gemeenteraad 

Deze versie is geldig tot (als de 
vervaldatum is vastgesteld) 

  

Onderwerp economische aangelegenheden en arbeid  

 
OPMERKINGEN M.B.T. DE REGELING 

Verordening vervangt Verordening winkelsluiting gemeente Dronten. 
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GRONDSLAGEN 

1. Winkeltijdenwet 
2. Gemeentewet, art. 149 
 
REGELGEVING DIE OP DEZE REGELING IS GEBASEERD (GEDELEGEERDE REGELGEVING) 

1. Geen.  
 
OVERZICHT VAN IN DE TEKST VERWERKTE WIJZIGINGEN 

Datum 
inwerking-
treding 

Terug-
werkende 
kracht 

Betreft Ontstaansbron:  
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Inwerkingtreding: 
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Voorstel 
gemeenteraad 

01-12-2014 n.v.t. nieuwe regeling ..-..-2014 
Gemeenteblad .. 

..-..-2014 
Gemeenteblad .. 

B14.00 

 

WINKELTIJDEN VERORDENING DRONTEN 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Winkeltijdenwet; 
b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en 

tweede kerstdag; 
c. winkelcentrum: een winkelcentrum is een gebouw of een reeks gebouwen met een ruimtelijke 

samenhang, waarin meerdere winkels zijn gevestigd. In de Winkeltijden verordening Dronten 
betreft dit de winkelcentra Suydersee, Dronten-Zuid, Dronten-West, Biddinghuizen en 
Swifterbant; 

d. perifere detailhandel: alle detailhandel die niet in een winkelcentrum is gevestigd; 
e.  supermarkt: zelfbedieningszaak met een grote verscheidenheid aan levensmiddelen. 
 
Artikel 2. Beslistermijn 
1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 

8 weken. 
2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken 

verdagen. 
 
Artikel 3. Overdracht van de ontheffing 
1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van 

het college van burgemeester en wethouders. 
2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de 

houder van de ontheffing hiervan, binnen veertien dagen, schriftelijk mededeling aan het college 
van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de 
voorgestelde rechtverkrijgende. 

 
Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing 
Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien: 
a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; 
b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen 

van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door 
het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist; 

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis 
van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en 
leefklimaat ter plaatse; 

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; 
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e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke 
van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; 

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt. 
 
Artikel 5. Zon- en/of feestdagenregeling 
1. In afwijking van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben 

op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste 
of tweede kerstdag, mogen winkels veertien (14) zon- en/of feestdagen per jaar opengaan van 
12.00 tot 17.00 uur.  

2. Het college van burgemeester en wethouders besluit, welke zon- en/of feestdagen de 
respectievelijke winkelcentra open mogen, op advies van een representatieve 
vertegenwoordiging van de winkeliers per winkelcentrum. Het advies van de winkeliers aan het 
college van burgemeester en wethouders dient tenminste acht weken voor het verstrijken van 
het kalenderjaar te worden uitgebracht, 

3. De perifere detailhandel (buiten de winkelcentra) dient zelf, voor aanvang van het nieuwe 
kalenderjaar, individueel, schriftelijk de gewenste koopzondagen en/of koopfeestdagen te 
melden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten.  

4. Supermarkten mogen, naast de eerder genoemde veertien zon- en/of feestdagen, elke zondag 
van 16 uur tot 19 uur open zijn.  

 
Artikel 6. Afwijking vooraf bepaalde zon- en feestdagen 
Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen voor het afwijken 
van de conform artikel 5 gemelde zon- en/of feestdagen. Hiertoe dient schriftelijk een 
verzoek te worden ingediend, onder vermelding van de moverende redenen, aan het 
college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Dronten.  
 
Artikel 7. Afwijken verbod straatverkoop op zon- en feestdagen 
1.   Het college van burgemeester en wethouders kan, op een daartoe strekkend  
      schriftelijk verzoek, ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in artikel 2, lid 2 
      van de Winkeltijdenwet. Aan een dergelijke ontheffing worden strikte locatie-eisen 
      verbonden. 
2. Een ontheffing als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend worden verleend voor de periode 

 tussen 12.00 en 17.00 uur. 
 
Artikel 8. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur 
1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de 

verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen. 
2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de 

omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling 
van de winkel. 

 
Artikel 9. Toerisme 
De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische 
aantrekkingskracht van deze gebieden niet: 
a. voor het terrein van Walibi Flevo aan de Spijkweg 30 te Biddinghuizen op zon- en feestdagen 

van 09.00 tot 22.00 uur voor de verkoop van goederen, welke verband houden met hier te 
houden evenementen; 

b. voor winkels op kampeerterreinen en terreinen van recreatiewoningen op zon- en feestdagen 
van 09.00 tot 22.00 uur voor de verkoop van levensmiddelen. 

 
Artikel 10. In werking treden 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 december 2014.  
2. De "Verordening inzake de winkeltijden Dronten”, vastgesteld in 1997, wordt per 1 december 

2014 ingetrokken. 
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Notulen: aangenomen met tegenstemmen van de fractie van de ChristenUnie en het CDA raadslid 
mevr. N.G. van der Klis – Hovius.  
 
 
2.b Beleidsnotitie Huisvesting studenten gemeente Dronten 
De raad besluit: 
1. De beleidsnotitie ‘Huisvesting studenten gemeente Dronten’ vast te stellen, waardoor onder 

voorwaarden (nieuwe) mogelijkheden voor huisvesting van studenten worden toegestaan in de 
vorm van: 

 het beperkt gebruik van woningen binnen de bebouwde kom in alle kernen; 

 het onbeperkt gebruik van woningen in het (winkel)centrumgebied van de kern Dronten; 

 het gebruik van voormalige (agrarische) bedrijfswoningen buiten de bebouwde kom; 

 grootschalige huisvesting in de kern Dronten binnen de vierhoek station - (winkel)centrum - 
centrum Dronten West - Drieslagcampus/ Wisentweg; 

 een overgangsregeling voor bestaande studentenhuisvesting per 30 oktober 2014. 
2. Het afstandscriterium in de beleidsnotitie ‘Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Dronten’ aan 

te vullen met studenten waardoor binnen een afstand van 100 meter van een woning die in 
gebruik is door tijdelijke arbeidsmigranten en/of studenten geen nieuwe woning gebruikt mag 
worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten en/of studenten. 

 
Notulen: aangenomen met tegenstemmen van de fracties van GroenLinks en ChristenUnie. 
Een door GroenLinks ingediend amendement is met tegenstemmen van CDA, VVD, SP, D66, LD en 
PvdA verworpen.  
 
 
2.c Programmabegroting 2015 
De raad besluit: 
I. De programmabegroting 2015 vast te stellen.  
II. De meerjarenramingen 2016-2019 voor kennisgeving aan te nemen 
III. Het college te mandateren uitgaven te doen ten laste van de post éénmalig onvoorzien tot een 

maximum van € 15.000 per gebeurtenis. 
 
Notulen: de Programmabegroting 2015 is unaniem aanvaard.  
Een amendement ingediend door de SP over ‘Afschaffing precariobelasting is verworpen. (SP voor, 
overigen tegen) 
Een amendement ingediend door de PvdA over ‘Schrappen wandelpad Hanzekwartier’ is 
verworpen. (voor stemden PvdA, GroenLinks en ChristenUnie raadslid M.A. Witteveen-Rigterink de 
overigen stemden tegen) 
Een amendement ingediend door GroenLinks en D66 over ‘het schrappen van de bezuinigingen die 
betrekking hebben op andere jaren dan 2015’ is met tegenstemmen van CDA, VVD, SP, LD, PvdA 
en ChristenUnie verworpen. 
 
Verder zijn de volgende moties ingediend: 
Motie D66 over ‘burger-AED’ is unaniem aanvaard. (motie bijgevoegd)  
Motie VVD, ChristenUnie, CDA en LD over aanleg rotondes is ingetrokken. 
Motie van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA over ‘fietsoversteek de Passage’ is ingetrokken. 
Motie GroenLinks en PvdA over ‘Actieplan Centrum’ is ingetrokken. 
Motie ChristenUnie over “rustpunt senioren’ is ingetrokken. 
Motie GroenLinks en PvdA over ‘opstellen cultuurvisie’ is unaniem aangenomen. (motie bijgevoegd)  
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3. Sluiting  
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
 
 
Voorzitter, 
 
 
Griffier  
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Motie Burger AED 

 

De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014;  

Constaterende dat: 

 Er per week gemiddeld 300 mensen getroffen worden door een hartstilstand; 

 In de meeste gevallen dit in of om het huis gebeurd; 

 Het essentieel is om reanimatie binnen zes minuten op te starten; 

 De norm ‘aanrijdtijden’ van professionele hulpverlening 15 minuten bedraagt. 

Overwegende dat: 

 De gemeente Dronten, bedrijven en verschillende stichtingen actief op dit gebied, hebben 

geïnvesteerd in Automatische Externe Defibrillators (AED’s); 

 Er verschillende stichtingen,  verenigingen en vrijwilligers  binnen de gemeente reeds actief zijn op 

het gebied van reanimatie en AED gebruik; 

 Binnen de participatiesamenleving verwacht mag worden dat de gemeente faciliteert in de 

mogelijkheid voor de burger om actief deel te kunnen nemen aan initiatieven, waarbij de burger een 

actieve rol neemtin de samenleving.  

Verzoekt het college; 

 De mogelijkheden te onderzoeken tot aansluiting bij een SMS- alert systeem voor 

burgerhulpverleners, bij gewenste assistentie  bij reanimatie,  zoals bijvoorbeeld hartslag.nu; 

 Te onderzoeken of er binnen de gemeente voldoende AED’s in publiek toegankelijke ruimtes 

aanwezig zijn. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

D66 Dronten            PvdA 
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Agendapunt:   2c vergadering 6 november 2014 
Onderwerp: Begroting 2015 
 
 
 
MOTIE 
 
 
De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 
 
Behandelende de begroting 2015, 
 
Overwegende dat:  
 

 bij de kadernota 2015 in het meerjaren perspectief een forse bezuiniging op de Meerpaal is 
opgenomen,  

 in de begroting 2015 voor het jaar 2016 een bezuiniging op het CKV is opgenomen,  

 in de voorstellen de cultuureducatie op school wordt gehandhaafd, maar door forse 
bezuinigingen op het CKV het vervolg onderwijs mogelijk in gevaar komt,  

 er geen samenhangende cultuurvisie is binnen de gemeente Dronten op basis waarvan een 
afweging kan worden gemaakt, 

 
 
Verzoekt het college: 
 

 met een samenhangende visie te komen op cultuureducatie en cultuur in den brede middels 
een gemeentelijke cultuurvisie, zo mogelijk voor de behandeling van de Kadernota 2016.  

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
 
Ondertekening:  
 
 
 
P.L.A. Vermast    S. Stoop - Aszink 
GroenLinks      PvdA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


