
  
  

  
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 oktober 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. 25 september 2014 
d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 25 september 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 25 

1. Een brief d.d. 20-06-2014 van de Rekenkamer betreffende Onderzoek Bestuurlijke 
Samenwerking,  ingeschreven onder nummer I/14.09381. Voorgesteld wordt de brief in 
handen van het presidium te stellen. 

 
Week 38 

2. Een brief d.d. 15-09-2014 van de Raad van State betreffende BP. Swifterbant – 
Visvijverweg 14,  ingeschreven onder nummer I/14.09459. Voorgesteld wordt de brief in 
handen van het college te stellen. 

3. Een brief d.d. 17-09-2014 van het College betreffende Plaatsing LED-verlichting, 
ingeschreven onder nummer I/14.09737. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

4. Een brief d.d. 18-09-2014 van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
betreffende Jaarstukken 2013 en het voorstel resultaatbestemming 2013, ingeschreven 
onder nummer I/14.09602. Voorgesteld wordt de brief in handen van het college te stellen. 

5. Een brief d.d. 19-09-2014 van de heer D. Petrusma, griffier betreffende een Memo nav de 
door de fractie LeefbaarDronten gestelde vragen m.b.t. het uitbrengen rapport 
Rekenkamer in Lelystad, ingeschreven onder nummer I/14.09677. Voorgesteld wordt de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 
Week 39 

6. Een brief d.d. 22-09-2014 van het College betreffende Brede school ontwikkeling in de 
gemeente Dronten, ingeschreven onder nummer I/14.10189. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

7. Een brief d.d. 24-09-2014 van de heer R. Turksema betreffende Aandacht voor 
Zelfstandigen Loket Flevoland, ingeschreven onder nummer I/14.09877. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

8. Een brief d.d. 25-09-2014 van het College betreffende Aankoop gronden Het Palet, 
ingeschreven onder nummer I/14.09883. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 
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Week 40 

9. Een brief d.d. 30-09-2014 van het College betreffende Stand van Zaken `Van Eiland naar 
Wijland`, ingeschreven onder nummer I/14.10039. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

10. Een brief van de heer D. Petrusma, griffier betreffende Schriftelijke vragen van de fractie 
SP inzake het overschrijden van de Balkenendenorm door meerdere directeuren en leden 
van de Raad van Toezicht, ingeschreven onder nummer I/14.10272. Voorgesteld wordt de 
brief in handen van het presidium te stellen. 

11. Een brief d.d. 01-10-2014 van het College betreffende stand van zaken Actieplan 
Centrum, ingeschreven onder nummer I/14.10087. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

12. Een brief d.d. 02-10-2014 van de Aeres groep betreffende ontwikkelingen project `Van 
Eiland naar Wijland`, ingeschreven onder nummer I/14.10086. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

 
Week 41 

13. Een brief d.d. 07-10-2014 van het College betreffende Uitvoering Sociaal Economische 
Agenda 2015, ingeschreven onder nummer I/14.10233. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

14. Een brief d.d. 07-10-2014 van de Raad van State betreffende Dronten Bestemmingsplan 
Heuvelpark (2015) reactie buurtbewoners, ingeschreven onder nummer I/14.10209. 
Voorgesteld wordt de brief in handen van het college 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. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
4.a Jaarrekening 2013 van Spilbasisscholen 
4.b Jaarrekening 2013 Almere College 
4.c Verkoop-stimulerende maatregel(en) bedrijventerreinen  
 
 
5. Voorstellen van het college: bespreekstukken  
5.a Beleidsnotitie “Huisvesting studenten gemeente Dronten” 
5.b Winkeltijdenverordening 
5.c Verordeningen Participatiewet en Wet Wwb-maatregelen 
5.d Centrumregeling “Sociaal Domein Flevoland” en Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 
 
 
6.         Voorstel van het presidium 
6.a  Afrekening fractievergoeding 2014 
 
7. Sluiting  
 
Voor de ongewijzigde voorstellen wordt verwezen naar de vergaderstukken van de raadscommissie 
van 02 oktober 2014.  
 
 
 
 
 


