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1 Aanbiedingsnota
Inleiding
Met plezier bieden wij u hierbij de Kadernota 2020-2023 aan. Deze kadernota is de eerste
kadernota die is opgesteld onder regie van het huidige college. Onder het motto van nieuwe
verbindingen is het college afgelopen jaar met energie begonnen aan de nieuwe
bestuursperiode. In deze periode gaat het college, naast de goede verbindingen die er al
zijn, op zoek naar nieuwe verbindingen. Alles wat we doen gaan we samen met de
samenleving doen. Omdat we samen de gemeente Dronten maken. Onze stip op de horizon
is dat onze inwoners gelukkig zijn, zij het fijn vinden om in Dronten te wonen of te werken.
En dat de samenleving zich betrokken voelt bij wat er in hun omgeving en in hun straat
gebeurt, dat zij daarover mee mogen praten en over mee mogen beslissen. We denken en
hopen dat deze nieuwe verbindingen Dronten, onze inwoners en onze samenleving verder
helpen. We geloven dat we samen betere oplossingen kunnen bedenken die aansluiten bij
wat de samenleving belangrijk vindt, wat leeft in de buurt of het dorp. Maar ook: waar gaan
we met onze gemeente naar toe, waar willen we, net als de eerste polderpioniers, samen
onze schouders onder zetten? Wat is onze gezamenlijke agenda voor de toekomst? Samen
een duidelijke koers bepalen en een sterke identiteit ontwikkelen, die past bij Dronten.
Het college wil ruimte geven aan initiatieven en nieuwe ontwikkelingen. We omarmen de
initiatieven uit de samenleving en kijken hoe die initiatieven de gemeente Dronten als
geheel verder brengen. Samen bouwen we aan Dronten, daar investeren we in. We denken
niet in obstakels maar zoeken naar oplossingen en creëren vertrouwen. Als college
betrekken we mensen sneller bij plannen. We hebben deels al geleerd dat te doen en dit
bouwen we de komende jaren verder uit.
De veranderende werkwijze van de gemeente ziet u terug in de wijze waarop de kadernota
2020 tot stand is gekomen. Inwoners en raad hebben, mede op verzoek van de raad, meer
inspraak gekregen bij de totstandkoming van de kadernota. Dit komt ook voort vanuit de
wens van het college om te komen tot nieuwe verbindingen. Daarom is gekozen voor een
participatief traject met de samenleving en de gemeenteraad. Het college heeft hiermee
invulling willen geven aan de gedachte achter de lege pagina in het coalitieakkoord: ruimte
voor nieuwe ideeën en verbindingen.
De ideeën van inwoners en andere belangstellenden zijn vanaf 1 februari 2019 voor een
periode van drie weken digitaal geïnventariseerd. Het resultaat is door de indieners
gepresenteerd op de ideeënmarkt van 5 maart 2019. Een succesvolle avond gezien de
opkomst en de goede voorstellen die er aan raad en college zijn gepresenteerd.
Parallel hieraan hebben de raadsfracties voor deze Kadernota hun eigen voorstellen vooraf
kenbaar gemaakt.
Het college heeft er, in samenspraak met de gemeenteraad, voor gekozen om zelf geen
keuzes te maken in de aangedragen ideeën en suggesties uit de samenleving en de
gemeenteraad. Die ruimte wordt geboden aan de gemeenteraad.
Tot slot heeft het college de ambities uit het coalitieakkoord vertaald naar een collegeplanning voor deze collegeperiode. Deze planning is verwerkt in de kadernota en vertaald
naar een samenvattend overzicht ‘College-ambities 2018-2022’, die als bijlage bij deze
kadernota is gevoegd.
De kadernota is het startpunt van de nieuwe begrotingscyclus 2020. De kadernota schetst
de hoofdlijnen van het beleid voor het jaar 2020. Het is de voorbereiding voor de
Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.
In deze kadernota wordt inzicht geboden in de (financiële) ontwikkelingen die de begroting
van de gemeente op korte en/of middellange termijn beïnvloeden. Hiermee geeft de
gemeenteraad de kaders mee aan het college voor het opstellen van een sluitende
meerjarenbegroting. Dit zijn kaders voor de budgetten maar ook voor de (door)ontwikkeling
van de organisatie. In deze kadernota doet het college voorstellen hiertoe. In deze
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kadernota worden vele nieuwe initiatieven voorgesteld met een incidenteel karakter. Dat
heeft er mee te maken dat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de lange
termijn en daarmee de structurele inzet, maar ook om de gemeente wendbaar te houden
voor veranderende wensen in de toekomst.

Financieel perspectief
De macro-economische vooruitzichten zijn nog steeds goed. De economie groeit, de
werkgelegenheid blijft toenemen en de huizenprijzen zijn onverminderd hoog. De financieeleconomische situatie is goed, hoewel er onzekerheid is over de Brexit, de relatie met
Rusland en de buitenlandpolitiek van Amerika. Mede hierdoor kunnen de positieve berichten
omslaan tot negatieve. Dit geeft onzekerheden ten aanzien van de inkomende financiële
stromen vanuit het rijk. Dit geldt zowel de Algemene uitkering als ook de specifieke
uitkeringen. Tevens zien we dat door de groeiende economie gerekend moet worden met
een hoger indexatie van prijzen en lonen.
In deze Kadernota presenteren we een begrotingsbeeld wat voor de jaren 2020 tot en met
2023 structureel sluitend is. In de volgende tabel is dit af te lezen. We wijzen hierbij wel op
een aantal onzekerheden en risico's die dit perspectief negatief kunnen beïnvloeden. In het
hoofdstuk over de uitgangspunten is een paragraaf opgenomen met de onzekerheden die er
zijn te noemen bij het opstellen van deze Kadernota. Om de begroting toekomstbestendig
te houden zal een herijkingsoperatie voor de begroting opgestart worden. De resultaten
hiervan zullen meegenomen worden bij de Kadernota voor 2021.
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2020

2021

2022

2023

-1.478

213

440

66

2.324

497

-374

0

846

710

66

66

-3.087

21

12

12

3.030

-13

0

0

789

718

78

78

- Kadernota 2020: Autonome ontwikkelingen

461

-9

543

732

Waarvan incidentele lasten
Stand structureel begrotingsresultaat na vaststelling
Kadernota 2020 - inclusief Autonome ontwikkelingen
exclusief Nieuw beleid

-41

-87

-87

0

1.209

622

534

810

-4.233

-3.472

-2.433

-756

4.035

3.231

2.192

515

1.011

381

293

569

Stand na vaststellen Begroting 2019/
Slotrapportage 2018
Waarvan incidentele lasten
Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage
2018
Vastgestelde raadsbesluiten na Slotrapportage
2018 (met financiële effecten):
- Vernieuwbouw gemeentehuis (B18.002596,
B18.002822, B18.002823)
Waarvan incidentele lasten
Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage
2018 + besluitvorming (Dec 18-Mrt 19)
Kadernota 2020:

- Kadernota 2020: Nieuw beleid
Waarvan incidentele lasten
Stand structureel begrotingsresultaat na vaststelling
Kadernota 2020 - inclusief Autonome ontwikkelingen en
Nieuw beleid

Recapitulatie financieel perspectief
De recapitulatie hieronder geeft het totale begrotingssaldo weer inclusief incidentele baten
en lasten. Voor de jaren 2020 tot en met 2022 is er sprake van een begrotingstekort. Het
structurele beeld (exclusief incidentele baten en lasten) vertoont voor de komende jaren
een positief begrotingssaldo.
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Recapitulatie financieel perspectief na Kadernota
2020

2020

2021

2022

2023

-8.337

-3.247

-1.438

54

Waarvan incidentele baten en lasten (per saldo)

9.348

3.628

1.731

515

Structureel begrotingssaldo

1.011

381

293

569

Begrotingssaldo

Uitgangspunten/kaders voor de begroting
Voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar zijn duidelijke spelregels nodig.
Deze uitgangspunten zijn de (financiële) kaders die de raad vaststelt. De geformuleerde
kaders zijn richtinggevend voor het college bij het opstellen van de conceptbegroting 2020.
De vertaling in de Begroting 2020 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad in
de raad van 7 november 2019. Het hoofdstuk 2 gaat in op deze begrotingsuitgangspunten.
Het gaat hiermee onder andere over de verwachte loon- en prijsstijgingen en de
aanpassingen van belastingtarieven.

Autonome ontwikkelingen
Welke autonome ontwikkelingen zijn er voorzien op zowel korte als langere termijn die
invloed hebben op het beleid en de organisatie? Er kan sprake zijn van (wel of niet
beïnvloedbare) ontwikkelingen vanuit Rijk, Provincie of verbonden partijen. Autonome
ontwikkelingen die we op ons af zien komen zijn vertaald (per programma, per taakveld) in
het hoofdstuk 3.

Nieuw beleid
In hoofdstuk 4 zijn de initiatieven uit de samenleving en de reeds door de raad ingediende
ideeën opgenomen. In hoofdstuk 5 worden de beleidsvoornemens gepresenteerd op basis
van het Coalitieakkoord 2018-2022 door een integrale afweging van het nieuw beleid op
basis van de ambities voor de komend jaren met de financiële consequenties.

Vermogenspositie
De reserve- ofwel vermogenspositie van de gemeente Dronten is nog altijd uitstekend
(conform de waarderingstabel van de NAR).
Het totale vermogen eind 2018 bedraagt € 86 miljoen afgerond (voor resultaat 2018):
 Algemene reserve
€ 57 miljoen
 Bestemmingsreserves
€ 29 miljoen
De ratio weerstandsvermogen voor het jaar 2018 bedraagt 6,0. Dit betekent dat de
gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die als uitstekend wordt beoordeeld.
We zien de incidentele buffer via de Algemene reserve in 2019 wel dalen door de
besluitvorming van de vernieuwbouw, de financiële vertaling van de collegeplanning, de
planontwikkeling voor De Zuid-Walvisstraat en de bouw van het MFC Swifterbant.
De huidige stand van de Algemene reserve van de gemeente maakt het mogelijk om
incidentele lasten vooralsnog (jaarlijks via het jaarrekeningresultaat) op te vangen. Dat is
anders daar waar het gaat om structurele lasten. Deze kunnen niet via de reserves worden
opgevangen. Hier moeten structurele inkomsten tegenover staan.
Bij de opstelling van deze kadernota zijn de richtlijnen van onze provinciaal toezichthouder
in acht genomen.

Tot slot
Met het vaststellen van deze kadernota geeft de gemeenteraad het college de opdracht om
deze kaders door te vertalen naar de Programmabegroting 2020 die in de maand november
door de raad zal worden behandeld.
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2 Uitgangspunten/kaders voor de begroting
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven die worden gehanteerd voor het
opbouwen van de Programmabegroting 2020. Dit betreft onderwerpen als de wijze waarop
loon- en prijsstijgingen worden verwerkt, verwachtingen omtrent areaaluitbreiding van
woningen en niet-woningen en de verwachtingen omtrent de eventuele ruimte onder het
BCF-plafond.

Loon-/ prijscompensatie
Bij het opstellen van de Kadernota wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de stijging van
de lonen en prijzen in 2020, kan worden opgevangen door de prijscompensatie in de
Algemene Uitkering in combinatie met de verhoging van de gemeentelijke belastingen en
tarieven.
De prijscompensatie uit de Algemene uitkering en de opbrengsten uit de verhoging van
gemeentelijke belastingen en tarieven worden in de stelpost loon- prijscompensatie gezet.
Uit deze stelpost wordt de verhoging van de loonkosten betaald. Het restant blijft in de
stelpost staan ten behoeve van prijsindexatie.
Onderstaand worden de aannamen omtrent de stijging van lonen en prijzen, en de
gemeentelijke belastingen en tarieven nader beschreven en gespecificeerd.

Indexatie van de gemeentelijke loonkosten
De gemeentelijke loonkosten worden in de begroting geïndexeerd op basis van de
overeengekomen CAO afspraken. De oude CAO afspraken liepen tot 1 januari 2019. In het
geval er nog geen CAO afspraken zijn, zal voor het percentage te verwachten
looncompensatie in de begroting worden uitgegaan van de prijsindexatie
overheidsconsumptie beloning werknemers van het Centraal Planbureau (CPB). Volgens de
laatste publicatie (maart 2019) van het CPB bedraagt deze voor de jaarschijf 2020 1,9%.

Correctie boekjaar 2019
Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2019 was nog geen zicht op CAO
afspraken en is een percentage loonkostenindexatie verwerkt van 1,6% over de bruto
loonkosten. Hopelijk zijn de CAO afspraken bij het opstellen van de begroting 2020
definitief, dan wel dermate vergevorderd, dat deze reeds kunnen worden verwerkt in de
begroting. Vermoedelijk zal er nog een correctie moeten plaatsvinden ten opzichte van de
opgenomen loonkostenindexatie in 2019.
Mocht er ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 nog geen zicht zijn op de CAO
afspraken, zal een indexatie van de loonkosten worden aangehouden van 2,5% (CPB maart
2019: Prijsindex overheidsconsumptie: beloning werknemers, jaarschijf 2019) als indexatie
van de loonkosten. Het verschil (0,9%) ten opzichte van de reeds opgenomen
loonkostenindexatie (1,6%) zal bij de begroting 2020 alsnog worden verwerkt.

Algemene uitkering
De ruimte onder het BCF-plafond, dan wel overschrijding van het BCF-plafond, wordt
verrekend met de Algemene uitkering. De Provincie Flevoland heeft een voorlopige richtlijn
uitgebracht omtrent hetgeen zij maximaal realistisch vinden om rekening mee te houden als
structurele ruimte onder het BCF-plafond. De effecten van deze voorlopige richtlijn zijn
verwerkt in deze kadernota. Deze ruimte neemt jaar op jaar verder af, en een
overschrijding van het BCF-plafond (lees: landelijke korting op de algemene uitkering) ligt
redelijk in de lijn der verwachting. Om deze reden nemen we sinds de begroting 2019 dit
risico op in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Zodra dit risico zich
manifesteert, dan wel de richtlijn van de provincie wijzigt, zullen we dit verwerken in het
eerstvolgende P&C-product.
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Indexatie gemeentelijke belastingen en tarieven
De gemeentelijke belastingen en tarieven worden geïndexeerd. Deze indexatie bestaat uit
het gemiddelde van de prijsstijging (CPB: prijs bruto binnenlands product (pbbp)) en de
loonkostenstijging (CPB: Prijsindex overheidsconsumptie: beloning werknemers) waarbij
beide componenten even zwaar wegen.

Indexering van 2019 naar 2020
Uitgaande van bovenstaande berekeningsmethodiek bedraagt de voorgestelde indexering
van tarief 2019 naar 2020 1,7% (50% van 1,4% pbbp en 50% van 1,9% Prijsindex
overheidsconsumptie: beloning werknemers, jaarschijf 2019).

Correctie lopend boekjaar
Bij het opstellen van de kadernota 2019, en in het verlengde hiervan de begroting 2019, is
uitgegaan van een tariefverhoging van 1,6%. Volgens de meest recente publicatie van het
CPB (maart 2019) blijkt dit percentage te laag te zijn ingeschat. Uit de publicatie blijkt dat
het gemiddelde percentage op 2,4% ligt voor 2019. Voorgesteld wordt om het verschil
0,8% alsnog te verwerken bij de begroting 2020.

Correctie afgelopen boekjaar
Eenzelfde situatie doet zich voor bij het boekjaar 2018. Hier is bij het opstellen van de
kadernota 2018 uitgegaan van een percentage van 0,7%. Ook dit blijkt te laag te zijn
ingeschat. Het gemiddelde percentage ligt volgens de meest recente publicatie op 2,6%.
Ook hiervan wordt voorgesteld om dit verschil (1,9%) alsnog te verwerken bij de begroting
2020.
De totale tariefsverhoging gemeentelijke belastingen en tarieven komt daarmee voor het
jaar 2020 uit op (afgerond): 4,5% (102,6% x 102,4% x 101,7%) - (100,7% x 101,6%).
Het inhaaleffect voor 2018 en 2019 voegen we toe aan de stelpost loonprijsstijging, die
mede ter dekking dient voor de cao afspraak voor 2019.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Net als voorgaande jaren wordt de totale opbrengsten onroerende zaakbelasting (OZB)
geïndexeerd met bovengenoemd percentage (4,5%). Tevens wordt er rekening gehouden
met extra inkomsten door areaaluitbreiding*. Eventuele waardeontwikkeling van de WOZwaarden wordt verrekend met de benodigde stijging van het OZB-tarief. Areaaluitbreiding
wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Onderstaand zijn de nieuwe OZB-tarieven
weergegeven bij gelijkblijvende WOZ-waarden.
Tarieven Onroerend zaakbelasting
(OZB)

2016

2017

2018

2019

2020

Gebruikersbelasting

0,1763%

0,1547%

0,1592%

0,1724%

0,1802%

- dient in hoofdzaak tot woning

0,1666%

0,1658%

0,1602%

0,1543%

0,1612%

- dient niet in hoofdzaak tot woning

0,2141%

0,2218%

0,2261%

0,2328%

0,2433%

Eigenarenbelasting:

* De opgenomen areaaluitbreiding woningen bedraagt 125 woningen (50% van de ambitie van 250 woningen). Er wordt op voorhand geen
rekening gehouden met areaaluitbreiding van niet-woningen met uitzondering van de verhoogde WOZ-waarde door de verschillende
windmolenprojecten.

Afvalstoffenheffing
Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van afval zal voor het tarief van de
afvalstoffenheffing bij de begroting een voorstel worden gedaan. In het onderdeel autonome
ontwikkelingen wordt bij programma 7 wel ingegaan op de landelijke ontwikkelingen ten
aanzien van afval. Vooralsnog wordt voor de begroting, conform voorgaande jaren,
uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Op basis van de huidige stand van de voorziening
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is het niet aannemelijk dat er nogmaals een eenmalige korting verstrekt kan worden. Zie
hiervoor ook taakveld 7.3 Afval.

Rioolheffing
Voor de rioolheffing wordt vooralsnog uitgegaan van een indexatie van het tarief ter dekking
van de stijgende kosten. Bij de begroting wordt ook de kostendekkendheid in ogenschouw
genomen. Uitgangspunt daarbij is 100% kostendekkendheid.
Tarief rioolheffing

2016

Rioolheffing woningen

139,80

2017
125,90

2018

2019

126,78

128,81

2020
134,61

Grafrechten
De tarieven met betrekking tot grafrechten nemen eveneens toe met het eerder genoemde
indexatiepercentage.
Tarieven begraafrechten

2016

Begraafrecht

2017

2018

2019

2020

820,00

826,00

831,00

844,00

882,00

1.352,00

1.361,00

1.371,00

1.393,00

1.456,00

Grafrecht 20 jaar

892,00

898,00

904,00

918,00

959,00

Aanleg grafkelder

988,00

995,00

1.002,00

1.018,00

1.064,00

Begraafplaatsrecht

(Water)toeristenbelasting
Het tarief voor toeristenbelasting bedraagt sinds 2012 € 0,95 per persoon per overnachting.
Gezien de lopende afspraken met de ondernemers is het voorstel om dit tarief op € 0,95 te
handhaven. Hiermee is het tarief van de gemeente Dronten landelijk gezien relatief laag in
verhouding met andere gemeenten.

Forensenbelasting
Forensenbelasting wordt geheven over de waarde van de woning/stacaravan. Afhankelijk
van de economische waarde van het object bedraagt de in 2018 te betalen belasting tussen
€ 141,00 en € 652,00.
Tarieven
Forensenbelasting

2016

2017

2018

2019

2020

Minimaal per object

131,00

132,00

133,00

135,00

141,00

Maximaal per object

606,00

610,00

614,00

624,00

652,00

Reclamebelasting en overige leges en tarieven
Voor de reclamebelasting en overige leges en tarieven geldt het uitgangspunt van 4,5%
loon- en prijscompensatie. Naar verwachting betekent dit dat we voor deze tarieven
onder wettelijk voorgeschreven tarieven zullen blijven.

Raming salarislasten
In de Kadernota gaan we sinds dit jaar niet meer uit van de € 80.000 per Fte maar worden
de loonkosten geraamd op basis van de te verwachten inschaling. Daarbij wordt tevens
rekening gehouden met een overheadcomponent ter dekking van investeringen zoals een
telefoon en laptop en overige personeel gerelateerde kosten. Mocht het inhuur betreffen
wordt enkel het bedrag aan inhuurkosten opgenomen.

Taakstellingen Bedrijfsvoering
Bij deze Kadernota zijn twee taakstellingen nog niet ingevuld. Het betreft:
 Taakstelling Omdenken (2015-2018) en KCC 2015 (€ 110.000 structureel, nadeel);
 Taakstelling GREX 2014-2018 (€ 72.000 structureel, nadeel).
Voor deze taakstellingen volgt een nadere uitwerking om deze op een juiste manier in te
vullen, gekoppeld aan de strategische keuzes die gemaakt worden passend bij de Visie op
Dienstverlening en de invoering van de Omgevingswet.
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Onzekerheden op het moment van opstellen van deze Kadernota
Ontwikkelingen Rijksbijdragen
We maken de kanttekening dat de gemeenteraad via een aparte raadsinformatiebrief
geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de Mei circulaire 2019. Het effect hiervan op
het financiële meerjarenperspectief wordt direct verwerkt in de Programmabegroting 2020.
Deze informatie is van belang bij de besluitvorming over deze kadernota omdat het effect
van de Mei circulaire een structureel karakter heeft en het meerjarensaldo positief of
negatief kan beïnvloeden. De verwachting is op voorhand dat de circulaire voor gemeenten
een negatieve uitkomst zal hebben. Een belangrijke waarschuwing vooraf is dat er rekening
gehouden wordt met beperkte ruimte voor structureel nieuw beleid.
Er bestaat ook de mogelijkheid dat het Rijk een bijstelling maakt van de doeluitkering voor
Participatiewet-Inkomensdeel (BUIG). Dit op basis van de uitgaven van eerdere jaren.
Mocht dit risico zich voordoen dan kan dit in eerste instantie opgevangen worden door het
inzetten van de hiervoor bestemde reserve. Zie ook de toelichting bij de autonome
ontwikkeling bij taakveld 6.3.

P.M. posten
Naast de Mei circulaire spelen er nog een aantal onzekerheden die mogelijk op korte en/of
middellange termijn van invloed zijn op het structurele meerjarenperspectief. Niet van alle
onderwerpen kunnen we met zekerheid een inschatting maken in deze Kadernota. Enerzijds
zijn dit onderwerpen die met deze reden op p.m. zijn gezet in dit document. Anderzijds zijn
er risico's die we voorzien. Van de volgende onderwerpen is op dit moment niet een exacte
doorrekening te maken:
 Programma 0. Bestuur en ondersteuning:
- Vervanging zaaksysteem (bedrag p.m. structureel en incidenteel);
- Privacy Officer (bedrag p.m. incidenteel 2022-2023)
- Communicatiebeleidsplan (Bedrag p.m. incidenteel 2020-2023), nadeel);
 Programma 1. Veiligheid:
- Veiligheidsregio (VRF) noodzakelijke maatregelen bovenop de reeds meegenomen
effecten in de Ontwerpbegroting 2020 e.v. (deze worden bekend na de
bestuursconferentie van 24 juni 2019) zie ook taakveld 1.1;
- Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen
(bedrag p.m. incidenteel 2020-2022);
 Programma 2. Verkeer en Vervoer:
- Fietsverbinding De Zate-De Noord (Bedrag p.m. incidenteel 2020 nadeel);
 Programma 3. Economie:
- Uitwerking Retailvisie (bedrag p.m. incidenteel, nadeel);
- Van Eiland naar Wijland (bedrag p.m. 2020 incidenteel, nadeel);
 Programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie:
- Ontwikkeling Strandbeleid (bedrag p.m. incidenteel 2020, nadeel);
 Programma 7. Volksgezondheid en milieu:
- Activiteiten voor een afvalloze samenleving: invoeren ja-ja sticker(bedrag p.m.
incidenteel 2020, nadeel);
 Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing:
- Implementatie Omgevingswet (bedrag p.m. incidenteel 2022-2023);
- Herontwikkeling Spelwijk (bedrag p.m. incidenteel 2020).

Onzekerheid CAO
De vorige CAO liep tot 1-1-2019 waardoor bij het opstellen van deze Kadernota nog geen
‘harde’ cijfers kunnen worden gepresenteerd omtrent de stijging van de loonkosten over de
jaren 2019 en 2020. De exacte indexeringen die verwerkt moeten (gaan) worden zijn
onzeker. Vooralsnog houden we rekening met 2,5% indexering van 2018 naar 2019
(hiervan was reeds 1,6% verwerkt) en 1,9% van 2019 naar 2020 (zie ook bovenstaande
alinea's).
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3 Autonome ontwikkelingen
Algemeen
In dit hoofdstuk staan de wettelijke wijzigingen en autonome ontwikkelingen van buitenaf
inclusief de financiële gevolgen daarvan beschreven.
De toelichting van deze ontwikkelingen wordt per programma per taakveld gegeven. In de
volgende tabel is het totaal van de autonome ontwikkelingen per programma in beeld
gebracht:
Autonome ontwikkelingen per programma

2020

2021

2022

2023

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning

585

101

601

751

Programma 1. Veiligheid

-79

-81

-81

-81

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

126

125

124

123

Programma 3. Economie

50

100

150

200

Programma 4. Onderwijs

70

100

100

100

-411

-411

-411

-411

160

160

160

160

-170

-233

-230

-240

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

130

130

130

130

Totaal Autonome ontwikkelingen

461

-9

543

732

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Programma 6. Sociaal domein
Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Waarvan incidentele effecten
Totaal structureel effect Autonome ontwikkelingen
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-87

-87

0

420

- 96

456
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Toelichting per programma
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
Verhoging basisbijdrage Regio Zwolle (€ 50.000 structureel, nadeel)
Wat te bereiken?
Binnen het samenwerkingsverband van de partners in de Regio Zwolle is een nieuwe koers
bepaald. Dronten maakt vanaf de aanvang van de Regio Zwolle onderdeel uit van deze
krachtige economische regio die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld. Dronten
maakt deel uit van het Daily Urban System van deze regio, op het gebied van wonen,
werken, zorg en scholen liggen er lijnen vanuit de regio naar Dronten en vice versa. In het
verleden zijn o.a. met Van Werven en de Aeres-hogeschool mooie resultaten geboekt.
Om die krachtige regio nog verder uit te bouwen is er een nieuwe koers vastgesteld. De
nadruk van de nieuwe koers van de Regio Zwolle ligt op het ontwikkelen van een agenda
met ambitie, een slagvaardiger werkwijze, meer inzet door grotere betrokkenheid en
snellere beschikbaarheid van financiële middelen. Dit is ook van belang om aan te sluiten bij
de meer regio-georiënteerde aanpak van het Rijk door middel van de zogenaamde
Regiodeals.
Regionaal denken en werken maakt onze Dronter positie sterker. Goede samenwerking is
essentieel om onze eigen gemeentelijke belangen ook regionaal en bovenregionaal te
borgen.
Hoe te bereiken?
De nieuwe koers biedt voor ons aanknopingspunten om onze eigen positie te versterken.
Het gaat daarbij niet alleen wat de regio ons kan bieden, maar zeker ook wat wij de regio
kunnen bieden. Daar zit een wederkerigheid in. Als Dronten liggen we aan de rand van de
regio Zwolle, maar vormen we het draaipunt als we ook de positie van de Metropool Regio
Amsterdam hierin betrekken.
De aanknopingspunten zitten voor ons én voor onze ondernemers/onderwijsinstellingen in
de 5 thema's van de nieuwe koers:
 Economie (agrofood, ondernemersdienstverlening, recreatie en toerisme etc);
 Menselijk kapitaal (Dronter arbeidsmarkt-programma, relatie met Human Capital
Agenda’s Regio Zwolle en Flevoland);
 Energie (afstemming RES en kennisdeling);
 Leefomgeving (kennisdeling toekomstbestendigheid, wonen);
 Bereikbaarheid (lobby voor versterking infrastructuur).
Toelichting:
De nieuwe koers vraagt een verhoging van de basisbijdrage aan de Regio. De bijdrage is nu
€ 1,23 per inwoner en zal stijgen van € 2,30 in 2020 tot € 2,50 in 2023.
Onderwerp
Basisbijdrage regio Zwolle
(Bedragen x 1.000)

2020
-50

2021
-50

2022
-50

2023
-50

0.2 Burgerzaken
Vervanging stemhokken (€ 16.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Het faciliteren van de mogelijkheid om te kunnen stemmen.
Hoe te bereiken?
Het vervangen van de oude stemhokken voor 17 stemlokalen.
Toelichting:
De huidige stalen stemhokken zijn niet meer Arbo conform (te zwaar).
De nieuw aan te schaffen stemhokken zijn van aluminium en vallen door het lagere gewicht
binnen de Arbo normen.
Kadernota 2020
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Onderwerp
Vervanging stemhokken
(Bedragen x 1.000)

2020
-16

2021
0

2022
0

2023
0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Beheer strategische gronden (€ 116.000 structureel, voordeel)
Tot 2016 waren de lasten en baten voor de gronden die wel in eigendom van de gemeente
waren, maar (nog) niet exploitatie genomen, verantwoord binnen het grondbedrijf en
opgenomen op de balans onder "niet in exploitatie genomen gronden". Deze categorie is
met de wijziging van het BBV met ingang van 2017 vervallen.
Conform de bovenstaande wijziging zijn de werkelijke lasten vanaf 2017 al verantwoord in
de Algemene dienst. De lasten en baten bestaan onder andere uit te ontvangen huur- en
erfpacht en verzekeringen. De meerjarenbegroting wordt hiermee in overeenstemming
gebracht.
Onderwerp
Beheer strategische gronden
(Bedragen x 1.000)

2020
116

2021
116

2022
116

2023
116

0.61 OZB woningen
Extra OZB inkomsten a.g.v. areaal uitbreidingen t/m 2018 (€ 40.000 structureel, voordeel)
Door in het verleden gerealiseerde woningbouwproductie kunnen de OZB-inkomsten worden
verhoogd met 40.000. Dit betreft de uitbreiding van het areaal woningen tot en met het
jaar 2018.
Onderwerp
Extra OZB inkomsten
(Bedragen x 1.000)

2020
40

2021
40

2022
40

2023
40

Areaaluitbreiding OZB (2019) (€ 40.000 structureel, voordeel)
Op basis van de te verwachten areaaluitbreiding kan 40.000 aan extra OZB-inkomsten
worden opgenomen.
Onderwerp
Areaaluitbreiding OZB (2019)
(Bedragen x 1.000)

2020
40

2021
40

2022
40

2023
40

0.62 OZB niet-woningen
OZB Windmolens (€ 150.000 structureel, voordeel)
Naar verwachting is het eerste windmolenproject operationeel per januari 2022 waardoor de
gemeente extra OZB-inkomsten genereert met ingang van 2023 door areaaluitbreiding nietwoningen.
Onderwerp
OZB Windmolens
(Bedragen x 1.000)

2020
0

2021
0

2022
0

2023
150

GBLT Ontwerpbegroting 2020 (€ 45.000 structureel, nadeel)
Conform de gemaakte afspraken in de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk
belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) komen de extra kosten van het GBLT deels ten
laste van de gemeente Dronten.
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Onderwerp
GBLT (Ontwerpbegroting 2020)
(Bedragen x 1.000)

2020
-45

2021
-45

2022
-45

2023
-45

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Afrekening BTW compensatiefonds (BCF) (€ 250.000 oplopend naar € 750.000 structureel,
nadeel)
De ruimte onder het BCF-plafond maakt onderdeel uit van de Algemene uitkering. Deze
ruimte wordt de laatste jaren steeds kleiner doordat gemeenten meer en meer kosten uit
het BCF claimen. Zoals beschreven bij de uitgangspunten volgen we de richtlijn van de
provincie Flevoland, en nemen wij het maximale bedrag op dat zij nog als realistisch
beschouwen. Dit leidt tot onderstaande bijstelling van de geraamde opbrengsten van de
Algemene uitkering.
Onderwerp
Afrekening BTW compensatiefonds (BCF)
(Bedragen x 1.000)

2020
-250

2021
-750

2022
-750

2023
-750

0.8 Overige baten en lasten
Vrijval IBP-gelden (stelpost) (€ 1.000.000 oplopend naar € 1.500.000 structureel, voordeel)
In de Kadernota 2019 is voor de uitvoering van de Interbestuurlijk Programma een stelpost
opgenomen. Bij de begroting 2019 was deze stelpost reeds met 500.000 structureel
verlaagd. Voorgesteld wordt om ook het restant van deze stelpost te laten vrijvallen ten
gunste van het begrotingsresultaat. De uitvoering van het Interbestuurlijk Programma
wordt vanuit de reguliere budgetten vormgegeven. Daar waar dit echt niet mogelijk is,
wordt een specifieke aanvraag gedaan voor extra budget.
Onderwerp
Vrijval IBP-gelden (stelpost)
(Bedragen x 1.000)

2020
1.000

2021
1.000

2022
1.500

2023
1.500

Stelpost onderuitputting begroting (€ 250.000 structureel, nadeel)
In deze kadernota zijn een aantal structurele meevallers ingeboekt van in totaal € 416.000.
Deze voordelen zijn onder andere op de volgende programma's ingeboekt.
 Taakveld 0.3 - Beheer strategische gronden € 116.000;
 Taakveld 6.3 - Participatie wet Inkomensdeel (BUIG) € 200.000;
 Taakveld 4.3 - Leerlingenvervoer € 100.000.
Hiermee is deze taakstelling ruim ingevuld en komt daarmee te vervallen.
Onderwerp
2020
2021
2022
Stelpost onderuitputting begroting
-250
-250
-250
(Bedragen x 1.000)
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Programma 1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Flevoland (VRF) (€ 81.402 structureel, nadeel)
Wat te bereiken?
Brandweer Flevoland is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand,
ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De kernwaarden van
Brandweer Flevoland zijn: behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en betrokken.
Hoe te bereiken?
In 2019 zal een aantal onderwerpen veel aandacht vragen. Allereerst noemen we de
intensivering als gevolg van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is in 2019 gestart met de zogenaamde Drieslag waarbij
over drie veiligheidsregio’s (Utrecht – Gooi & Vechtstreek – Flevoland) synergie zal worden
gehaald door gezamenlijk onderdelen van de drie veiligheidsregio's alsook de meldkamer en
het kennis- en oefencentrum uit te werken en te realiseren. In 2020 zullen daar de eerste
resultaten zichtbaar van worden. Andere onderwerpen die speerpunten van beleid zijn in
2020:
 (Operationele) Informatievoorziening en informatieveiligheid;
 Water en evacuatie;
 Terrorismegevolgbestrijding en Cybercrime;
 Continuïteit en tussentijdse samenvoeging (virtueel en/of fysiek) van de meldkamers
van Flevoland en G&V;
 “Omgevingsproof” maken van de brandweerorganisatie vanwege de nieuwe
Omgevingswet;
 Bewegen van regelgericht naar risicogericht;
 Inrichten van de verbeterde vakbekwaamheidsorganisatie zowel mono- als
multidisciplinair, inclusief kennis- en oefencentrum;
 Versterken van het alliantievermogen;
 Huisvesting, zowel centraal als decentraal.
Toelichting:
Eind januari 2019 is in het AB-overleg van Veiligheidsregio Flevoland voorgesteld om in
eerste instantie voor 2020 een beleidsarme begroting op te stellen.
Concreet betekent dit dat voor 2020 dezelfde stijging als in 2019 (te verwerken in de
Voortgangsrapportage 2019) van € 1,48 miljoen is aangehouden met in aanvulling daarop
een bedrag voor loon- en prijsstijging, totaal € 431.000. Deze stijging ontstaat door
noodzakelijke maatregelen op het gebied van vakbekwaamheid, incidentbestrijding,
bedrijfsvoering en externe factoren.
Op basis van enkele nog uit te voeren verdiepingsonderzoeken kan tijdens de
bestuursconferentie op 24 juni 2019 aanvullende besluitvorming plaatsvinden over
bovenstaande speerpunten die leiden tot een eventuele aanvullende begrotingswijziging
2020.
Tegelijkertijd is vanuit het bestuur gevraagd om in dit kader een financiële bandbreedte te
bepalen voor 2020, zodat daar in de gemeentelijke begrotingsgesprekken rekening mee kan
worden gehouden (ondergrens 2020: € 2,35 miljoen en bovengrens 2020: € 4,15 miljoen).
Onderwerp
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023

2020
-79

2021
-81

2022
-81

2023
-81

(Bedragen x 1.000)

Kadernota 2020

15

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
Aframen subsidie Overige verkeersmaatregelen (€ 20.000 structureel, voordeel)
De lasten en baten op het onderdeel Overige verkeersmaatregelen zijn gebaseerd op het
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Dit plan is in 2017 door de raad vastgesteld en de benodigde budgetten zijn beschikbaar gesteld middels de Kadernota 2018.
In de meerjarenbegroting was daarnaast een structureel budget opgenomen voor het
verlenen van subsidies. Dit budget is een aantal jaren niet benodigd geweest, en bij het
opstellen van het GVVP is hier ook geen rekening gehouden. Derhalve kan dit budget
structureel komen te vervallen.
Onderwerp
2020
2021
2022
2023
Aframen subsidie Overige
20
20
20
20
verkeersmaatregelen
(Bedragen x 1.000)

Hogere leges Wegen, straten en pleinen (€ 32.500 structureel, voordeel)
De afgelopen jaren is er een hoger bedrag aan leges ontvangen dan begroot voor het
verlenen van vergunningen voor het leggen van kabels en leidingen. De verwachting is dat
dit de komende jaren doorzet. De meerjarenbegroting wordt met dit positieve saldo in
overeenstemming gebracht.
Onderwerp
2020
2021
2022
2023
Hogere leges Wegen, straten en pleinen
33
33
33
33
(Bedragen x 1.000)

Herijken openbare verlichting (€ 90.000 structureel, voordeel)
In 2018 is het "Beleidsplan en beheerplan Verlichting in de openbare ruimte" vastgesteld en
zijn de benodigde budgetten beschikbaar gesteld. Door de overgang naar LED-lampen en
het dimmen van verlichting kan het budget voor elektriciteit en onderhoud naar beneden
worden bijgesteld. Hierbij speelt de versnelde uitvoering van de vervanging, waartoe begin
vorig jaar is besloten, ook een rol. Daarnaast wordt er door een zeer goede samenwerking
met de betrokken partijen structureel meer ontvangen vanuit verhaalde schades wat een
positief effect heeft op de begroting.
Onderwerp
2020
2021
2022
2023
Herijken openbare verlichting
90
90
90
90
(Bedragen x 1.000)

Gladheidsbestrijdingsplan 2019 - 2024 (€ 17.236 structureel, nadeel oplopend)
Wat te bereiken?
Voor de eigen uitvoering dient als gevolg van prijsstijgingen over de afgelopen jaren,
areaaluitbreiding en gebruik van het gladheidmeldingssysteem van Meteoconsult het budget
met ruim € 10.000 te worden verhoogd.
Hoe te bereiken?
Daarnaast heeft de Provincie Flevoland aangegeven dat zij de afgelopen jaren de
dienstverlening aan de Gemeente Dronten onder de kostprijs heeft uitgevoerd (de provincie
strooit voor de gemeente wegen in het buitengebied).
Toelichting:
Voor de toekomst heeft de provincie aangegeven meer marktconforme tarieven te gaan
hanteren. De gemeente heeft alternatieven bekeken en daaruit blijkt dat samenwerking met
de provincie voor de gemeente de beste optie is, ook financieel. Voor de jaren 2020 en
verder betekent dit een toename van de kosten voor gladheidsbestrijding. Elk jaar nemen
de kosten toe door toename van het te strooien areaal.
Onderwerp
2020
2021
2022
2023
Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2024
-17
-18
-19
-20
(Bedragen x 1.000)
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Programma 3. Economie
3.4 Economische promotie
Verwachting hogere opbrengsten toeristenbelasting (oplopend naar € 200.000 in 2023
structureel, voordeel)
De afgelopen jaren zijn de opbrengsten uit de toeristenbelasting gestegen van € 946.000
2016 tot € 1.000.000 in het jaar 2018. Het aantal overnachtingen is met name in het jaar
2018 gestegen vanwege het mooie zomerseizoen. Daarnaast is er sprake van een
uitbreiding van het aantal overnachtingsmogelijkheden. In deze Kadernota worden de
inkomsten stapsgewijs hoger geraamd.
Onderwerp
Verwachting hogere opbrengsten
toeristenbelasting

2020
50

2021
100

2022
150

2023
200

(Bedragen x 1.000)
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Programma 4. Onderwijs
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Vervanging ICT-systeem Leerplicht/RMC (€ 30.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Bij de uitvoering van de taken die voortkomen uit de Leerplichtwet en de taken behorend bij
de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) maken we gebruik van de
onderwijsregistratieapplicatie Key2Jongerenmonitor. Centric heeft besloten de applicatie
niet langer te ontwikkelen. Dit betekent dat we over moeten naar een andere applicatie.
Hoe te bereiken?
In 2019 maken we een keuze voor een nieuw applicatie of aanpassingen van een bestaande
applicatie. We streven er naar om het begin van het schooljaar 2020-2021 de
applicatiewijziging afgerond te hebben. Tot die tijd blijft Centric de Key2Jongerenmonitor
ondersteunen.
Toelichting:
De kostenraming is gebaseerd op een indicatie van Centric en een mogelijke nieuwe
aanbieder. De kosten voor 2021 en verder zijn gebaseerd op het verschil, € 5.000, tussen
verwachte en huidige licentiekosten. Deze kosten zijn structureel en worden verantwoord in
programma 0. Taakveld 0.4. De implementatiekosten zijn hier als incidenteel opgenomen.
Onderwerp
Vervanging ICT-systeem Leerplicht/RMC
(Bedragen x 1.000)

2020
-30

2021
0

2022
0

2023
0

Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer (€ 100.000 structureel, voordeel)
In augustus 2017 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer. Die
heeft een gunstige werking op de totale kosten. Ook is het aantal leerlingen dat met het
openbaar vervoer reist gedaald. De contracten gelden nog tot augustus 2021, waarna er
een nieuwe aanbesteding noodzakelijk is. Wel heeft de verhoging van het lage btw tarief
een negatieve uitwerking op de kosten. De verwachting is dat het budget structureel met
€ 100.000 kan worden verlaagd.
Onderwerp
Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer
(Bedragen x 1.000)
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Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Buurtsportcoach (structureel € 199.071 structureel, nadeel)
Sinds enkele jaren ontvangt de gemeente Dronten budget voor de uitvoering van de Brede
Regeling Combinatiefuncties. Dit budget wordt toegevoegd aan de algemene uitkering die
wij van het Rijk ontvangen. Vanaf 1 januari 2017 zijn de buurtsportcoaches, die vanuit dit
budget worden betaald, ondergebracht bij De Meerpaal Welzijn. Vanwege het uitgebreide
netwerk van de Meerpaal biedt dit grote voordelen.
Tot en met het jaar 2018 werd de Rijksbijdrage jaarlijks aangevraagd en bij de
decembercirculaire toegekend voor het volgende jaar. Met ingang van 1 januari 2019 zijn er
nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt, welke lopen van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2022. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen
voor gemeenten. De gemeente Dronten heeft voor de periode 2019 t/m 2022 een beroep
gedaan op de regeling en hiertoe de vereiste verklaring deelname ingediend bij het
ministerie van VWS. Voor 2019 is de Rijksbijdrage verdeeld over de gemeenten. Gemeente
Dronten kan voor het jaar 2019 rekenen op € 199.071, welke vervolgens als subsidie aan
de Meerpaal wordt uitgekeerd voor het uitvoeren van de taken.
Omdat de Rijksbijdrage structureel is, is het bedrag van € 199.071 ook structureel vertaald
als onderdeel van de Algemene uitkering. Echter de uitgaven zijn in het verleden jaarlijks
incidenteel begroot op basis van de specifieke toekenning voor de gemeente Dronten. Om
dit gelijk te trekken moeten we nu de begrote uitgaven ook structureel ophogen naar
€ 199.071. Dit betekent wel dat dit een structureel negatief effect heeft op het
begrotingssaldo.
Onderwerp
Buurtsportcoach
(Bedragen x 1.000)

2020
-199

2021
-199

2022
-199

2023
-199

5.2 Sportaccommodaties
Introductie vrijstelling sport (€ 175.000 structureel, nadeel; € 87.500 incidenteel, voordeel)
Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Per 2019 is deze
vrijstelling uitgebreid. Daarbij geldt dat er geen winstoogmerk mag zijn. Met de verruiming
van de btw-sportvrijstelling vallen meer diensten onder de vrijstelling, maar vervalt ook het
recht op vooraftrek van btw.
Daarom is er voor gemeenten en sportinstellingen een tijdelijke financiële compensatieregeling beschikbaar gekomen. Voor gemeenten betreft dit de regeling Specifieke uitkering
stimulering sport (SPUK). Deze regeling is gemaximeerd op € 152 miljoen voor alle
gemeenten tezamen. Als het totaal beschikbare bedrag wordt overschreden zal naar rato
worden uitbetaald. De verwachting is dat het beschikbare bedrag ver zal worden
overschreden en dat er een uitkering resteert van ongeveer 50%. De regeling geldt in
eerste instantie voor 5 jaar. We zullen bij toekomstige investeringen voortaan rekening
moeten gaan houden met deze "btw-schade" bij het berekenen van de kapitaallasten.
Toelichting:
Het BTW nadeel (structureel) is door ons als volgt becijferd: BTW nadeel op onderhoud
onroerende zaken (sportaccommodaties) € 164.000, op roerende zaken € 11.000. Totaal:
€ 175.000. De begrote SPUK-uitkering (incidenteel voordeel) is begroot op 50% van
€ 175.000 = € 87.500.
Onderwerp
BTW nadeel ten gevolge van BTW-vrijstelling
sport
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)
(Bedragen x 1.000)
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2021
-175

2022
-175

2023
-175

87

87

87

87
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Indexering onderhoud zwembad 2019 en 2020 (€ 11.219 structureel, nadeel)
In de 'Maintain' overeenkomst inzake het onderhoud van het nieuw te bouwen
Burgemeester Aat de Jonge Zwembad is uitgegaan van prijspeil 1 januari 2018 en een index
op basis van de risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991). De dotatie
onderhoudsvoorziening wordt daarom op basis van het contract structureel verhoogd met
een bedrag van € 5.533 voor het jaar 2019 en € 5.686 voor het jaar 2020.
Onderwerp
Indexering onderhoud zwembad 2019 en
2020

2020
-11

2021
-11

2022
-11

2023
-11

(Bedragen x 1.000)

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Indexering subsidie de Meerpaal 2019 (€ 60.000 structureel, nadeel)
In de subsidieaanvraag van de Meerpaal is een index opgenomen van € 60.000. Dit bedrag
heeft een structureel karakter en is gebaseerd op Cao verhogingen en prijsindex en sluit
aan op ons subsidiebeleid.
Onderwerp
Indexering subsidie de Meerpaal 2019
(Bedragen x 1.000)

2020
-60

2021
-60

2022
-60

2023
-60

5.6 Media
Indexering subsidie Flevomeer Bibliotheken 2019 (€ 52.821 structureel, nadeel)
In 2018 is de indexering van de subsidie aan Flevomeer Bibliotheken niet opgenomen in de
begroting. Deze bedroeg € 25.705. De indexering over het jaar 2019 bedraagt € 27.116.
Beide hebben een structureel karakter.
Onderwerp
Indexering subsidie Flevomeer bibliotheken
2019
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2020
-53

2021
-53

2022
-53

2023
-53
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Programma 6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Indexering subsidie de MDF 2019 (€ 7.161 structureel, nadeel)
In de subsidieaanvraag van de MDF voor 2019 is een index opgenomen van € 7.161. Dit
bedrag heeft een structureel karakter.
Onderwerp
Indexering subsidie MDF 2019
(Bedragen x 1.000)

2020
-7

2021
-7

2022
-7

2023
-7

Indexering subsidie de peuteropvang 2019 (€ 6.905 structureel, nadeel)
In de subsidieaanvraag van Peuteropvang voor 2019 is een index opgenomen van € 6.905.
Dit bedrag heeft een structureel karakter.
Onderwerp
Indexering subsidie peuteropvang 2019
(Bedragen x 1.000)

2020
-7

2021
-7

2022
-7

2023
-7

6.2 Wijkteams
Indexering subsidie Icare Jeugdgezondheidszorg 2018 en 2019 (€ 19.909 structureel,
nadeel)
In 2018 is de indexering van de subsidie aan Icare voor Jeugdgezondheidszorg niet
opgenomen in de begroting. Deze bedroeg € 9.359. De indexering over het jaar 2019
bedraagt € 10.550. Beide hebben een structureel karakter.
Onderwerp
Indexering subsidie Icare
Jeugdgezondheidszorg 2018 en 2019

2020
-20

2021
-20

2022
-20

2023
-20

6.3 Inkomensregelingen
Indexering subsidie de MDF 2019 (€ 6.048 structureel, nadeel)
In de subsidieaanvraag van MDF voor 2019 is een index opgenomen van € 6.048. Dit
bedrag heeft een structureel karakter.
Onderwerp
Indexering subsidie MDF 2019
(Bedragen x 1.000)

2020
-6

2021
-6

2022
-6

2023
-6

Verlagen begrote lasten Participatiewet-Inkomensdeel (€ 200.000 structureel, voordeel)
Over de jaren 2017 en 2018 zijn de uitgaven ruim minder geweest dan wat wij aan
inkomsten op basis van het objectief verdeelmodel aan doeluitkering ontvangen. Als gevolg
hiervan is in 2018 de maximale stand van € 1.500.000 in de Reserve Inkomensdeel bereikt.
Voordelen komen nu rechtstreeks ten gunste van het jaarrekeningsaldo. Het kostenniveau
2019 is ten opzichte van 2018 niet gestegen. Voorgesteld wordt om het voordeel meerjarig
te ramen ten gunste van het begrotingsresultaat. Eventuele nadelen in de toekomst kunnen
in eerste instantie opvangen worden door het inzetten van de hiervoor bestemde reserve.
Onderwerp
Verlagen begrote lasten ParticipatiewetInkomensdeel

2020
200

2021
200

2022
200

2023
200

(Bedragen x 1.000)
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Programma 7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
Ontwerpbegroting 2020 GGD (€ 75.700 structureel oplopend, nadeel)
Wat te bereiken?
Met iedere Flevolandse gemeente vindt afstemming plaats over een Publiek
Gezondheidsplan (PG-plan) op maat. De GGD stelt voor iedere gemeente kernboodschappen
op, die zijn toegespitst op de lokale situatie. Deze worden gebruikt als input voor het beleid
Een lokale kernboodschap bevat de belangrijkste publieke gezondheidsopgaven voor een
gemeente, zoals het ontmoedigen van roken en drinken, het bevorderen van een gezonde
leefstijl, het voorkomen van eenzaamheid en depressie en het gezonder maken van de
leefomgeving.
PG-plan Flevoland; Voor een gezonder Flevoland
Het PG-plan Flevoland focust op de gezondheidsopgaven waarvoor een regionale aanpak
nodig is en het GGD-bestuur en organisatie voor de periode 2018-2022 belangrijk vinden
om actief mee aan de slag te gaan. Het PG plan Flevoland bestaat uit een zestal thema’s.
 Infectieziektebestrijding;
 Jeugdgezondheidszorg;
 Ontwikkelingen data science en gezondheidsmonitoring;
 Preventieve ouderen gezondheid;
 Maatschappelijke zorg.
Voor 2020 en 2021 t/m 2023 wordt extra ingezet op (met verhoging van inwonersbijdrage
vanaf 2020 of vanaf 2021):
 Infectieziektebestrijding
Infectieziekten zijn besmettelijk en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de
gezondheid. Een andere ontwikkeling om actie op te ondernemen is de dalende
vaccinatiegraad, die in Flevoland nog lager is dan in de rest van Nederland. Voor
bepaalde infectieziekten komt daardoor bescherming van kwetsbare burgers door
groepsimmuniteit in gevaar. De verantwoordelijkheid voor het vaccinatieprogramma is
per 1 januari 2019 overgedragen van het Rijk aan de gemeenten.
Hoe te bereiken?
Infectieziektepreventie en –bestrijding
Op grond van de Wet publieke gezondheid zet de GGD zich in voor het voorkómen en
bestrijden van infectieziekten in Flevoland. Dit doet de GGD onder meer door het
registreren van meldingsplichtige infectieziekten (bijvoorbeeld mazelen, hepatitis A en
polio), het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, het vaccineren en voorschrijven van
preventieve medicatie, het geven van voorlichting over het voorkómen van infectieziekten,
het adviseren over hygiënemaatregelen en het doen van onderzoek. Door goede
voorlichting en onderzoek wordt adequaat ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
Ten aanzien van de dalende vaccinatiegraad wordt provinciebreed een programma
ontwikkeld die tot doel heeft de vaccinatiegraad van Flevoland op het landelijk gemiddelde
te krijgen.
Hoe meten we dat?
In de rapportages van de GGD Flevoland wordt de voortgang gerapporteerd. Tevens worden
de cijfers uit de verschillende monitors van de GGD gebruikt.
Onderwerp
Ontwerpbegroting 2020 GGD*
(Bedragen x 1.000)

2020
-76

2021
-107

2022
-117

2023
-127

* In 2021, 2022 en 2023 wordt rekening gehouden met een wijziging budget ten gevolge van inwonersgroei van Flevoland van respectievelijk
€ 9.600, € 9.900 en € 10.100. In 2021 wordt rekening gehouden met extra middelen voor gezonde leefomgeving (€ 11.300) en
Jeugdgezondheidszorg (€ 10.000).
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7.3 Afval
Aanpassing afvalstoffenheffing (budgettair neutraal)
In de raadscommissie van februari 2019, is in de beantwoording van de technische vragen
over de afvalcontainers, aangegeven dat er een analyse zal worden gemaakt waarin de
totale financiën van afval en reiniging onder de loep genomen worden.
Op basis van de uitkomst van dit interne onderzoek door het Team Afval en Reiniging,
wordt in het najaar aan de raad, bij het vaststellen van de Verordening Afvalstoffenheffing
2020, voorgesteld. In hoeverre een structurele verhoging noodzakelijk is om de uitvoering
kostendekkend te kunnen blijven uitvoeren is nog niet aan te geven.
Het onderzoek bestaat naast de ontwikkelingen rondom omgekeerd inzamelen en personele
ontwikkelingen, veelal uit autonome ontwikkelingen waar gemeenten landelijk mee te
maken hebben en die worden doorbelast in een structurele verhoging van de
afvalstoffenheffing. Dit betreffen onder andere de onderstaande ontwikkelingen:
Inkomsten papier en karton
Lange tijd was het tarief boven de € 100 per ton (inkomsten). Recente marktberichten zien
er ongunstig uit en voorspellen een daling van de oud papier prijs. De gemeente Dronten
heeft tot en met 2021 contractueel een garantievergoeding van € 70 per ton waardoor de
financiële schade op korte termijn beperkt blijft.
De verbrandingskosten op restafval
In de afgelopen jaren is door het terugbrengen van de inzamelfrequentie en later de
invoering van omgekeerd inzamelen de hoeveelheid restafval per inwoner aanzienlijk
gedaald. Dit is gunstig voor de verwerkingskosten van het restafval. Echter, dit effect wordt
gedempt door het verhogen van de verbrandingsbelasting door het Rijk van afvalstoffen van
€ 13,21 tot € 31,39 per 1.000 kilogram.
Ontwikkelingen PMD, vervuiling van restafval
Sinds de invoering van omgekeerd inzamelen wordt bij de meeste huishoudens het
verpakkingsafval (PMD) in minicontainers aan huis opgehaald. Hierin wordt veel vervuiling
aangetroffen wat leidt tot een forse stijging van de verwerkingskosten. Door middel van
voorlichting, educatie en communicatie wordt getracht dit effect te reduceren.
Inzameling luiers
Het huidige contract met Orgaworld loopt af in juni 2020. Dit contract is gezamenlijk
afgesloten met de andere gemeenten in Flevoland. Orgaworld accepteert op dit moment nog
als enige composteerder ook luier en incontinentiemateriaal in het GFT. Bij het afsluiten van
een nieuw contract zullen er geen luiers en incontinentiemateriaal meer geaccepteerd
worden in de GFT. Dit betekent dat er naar een andere manier van inzamelen gezocht wordt
met de andere gemeenten in Lelystad. De verwachting is dat dit hogere kosten met zich
meebrengt.
Daarnaast leidt de stijging van de bovengenoemde lasten tot een evenredige toename van
overhead en BTW.

7.4 Milieubeheer
Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland (OFGV) (€ 94.000 oplopend structureel,
nadeel)
Wat te bereiken?
De milieu- en leefomgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving uit te laten voeren door de OFGV.
Hoe te bereiken?
Door samen te werken aan een duurzame en veilige leefomgeving binnen de gestelde
kaders door het AB op het gebied van kwaliteit en efficiency. Daarnaast is in 2020 de
begroting voor de duur van twee jaar overall verhoogd met € 575.000 vanwege de
voorbereiding op de Omgevingswet.
Toelichting:
De structurele verhogingen in de Ontwerpbegroting 2020 hebben effect op de gemeentelijke
bijdrage, maar niet op de stemverhouding in het AB (7,66%).
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Onderwerp
Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst
Flevoland (OFGV)

2020
-94

2021
-126

2022
-113

2023
-113

(Bedragen x 1.000)
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Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
8.3 Wonen en bouwen
Luchtfotografie (€ 20.000 structureel, nadeel)
Wat te bereiken?
Het gebruik van luchtfoto's als bron voor gemeentelijke processen continueren.
Hoe te bereiken?
Middels een nieuwe aanbesteding.
Toelichting:
Bij steeds meer gemeentelijke processen wordt de luchtfoto als bron gebruikt. Een goede
luchtfoto biedt op laagdrempelige manier inzicht in grondgebruik en zelfs in de
leefomgeving. Bij bepaalde processen is een goede luchtfoto onontbeerlijk. Het product
luchtfoto wordt dan ook steeds geavanceerder en daarmee complexer om in te winnen en
deze dus duurder worden. De huidige overeenkomst loopt in 2020 af en dient opnieuw
aanbesteed te worden. Om de organisatie elk jaar gegarandeerd te kunnen voorzien van
kwalitatief goede luchtfoto's, is er structureel meer geld nodig.
Onderwerp
Luchtfotografie
(Bedragen x 1.000)

2020
-20

2021
-20

2022
-20

2023
-20

Hogere inkomsten bouwleges (€ 150.000 structureel, voordeel)
Als gevolg van de economische groei, de krapte op de woningmarkt en de
stimuleringsmaatregelen van het Rijk (Nationale woonagenda) zien we een toenemend
bouwvolume. Een toenemend bouwvolume leidt vervolgens tot hogere legesinkomsten.
Daarbij moet wel een kanttekening gemaakt worden dat het risico bestaat dat in de
toekomst deze verwachting moet worden bijgesteld vanwege de Omgevingswet. Het
uitgangspunt van de Omgevingswet is meer vergunningsvrij: het aanvragen van
vergunningen wordt dan de uitzondering.
Onderwerp
Hogere inkomsten bouwleges
(Bedragen x 1.000)

Kadernota 2020

2020
150

2021
150

2022
150

2023
150
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4 Nieuwe verbindingen
Algemeen
We willen graag ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving om inwoners en de raad
meer inspraak te geven bij de totstandkoming van de kadernota. Vanuit deze wens van het
college en de raad om te komen tot nieuwe verbindingen, is gekozen voor een participatief
traject met de samenleving en de gemeenteraad. Hiermee heeft het college ook invulling
willen geven aan de gedachte achter de lege pagina in het coalitieakkoord: ruimte voor
nieuwe ideeën en verbindingen.
De ideeën van inwoners en andere belangstellende zijn vanaf 1 februari 2019 voor een
periode van drie weken digitaal geïnventariseerd. Het resultaat is door de indieners
gepresenteerd op de ideeënmarkt van 5 maart 2019. Een succesvolle avond gezien de
opkomst en de goede voorstellen die er aan raad en college zijn gepresenteerd.
In dit hoofdstuk zijn integraal alle wensen (46) vanuit de samenleving voor de Kadernota
2020 opgenomen. Parallel aan de initiatieven uit de samenleving hebben de raadsfracties
voor deze Kadernota ook hun eigen voorstellen (12) vooraf kenbaar gemaakt.
De voorstellen vanuit de samenleving en de raadsfracties zijn tevens in de bijlage in een
tabelvorm opgenomen, zodat het een overzichtelijk geheel vormt en de relevante informatie
over het idee ook overzichtelijk weergegeven is. Wij hopen hierdoor het
besluitvormingsproces over deze ideeën te faciliteren.
Het college heeft er in samenspraak met de gemeenteraad voor gekozen om zelf geen
keuzes te maken in de aangedragen ideeën en suggesties uit de samenleving en de
gemeenteraad. Die ruimte wordt geboden aan de gemeenteraad.
Voor het proces voor de initiatiefvoorstellen uit de samenleving wordt verwezen naar het
raadsvoorstel bij de Kadernota 2020. Door de verbinding die we met dit nieuwe proces
beogen kan de raad samen de uiteindelijke keuzes gaan maken.
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Initiatieven samenleving
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de initiatieven vanuit de samenleving. Voor een
verdere toelichting verwijzen we u naar de bijlage.

Initiatief 1 samenleving
Verlichting aanbrengen voetgangers pad bij Ichthuscollege, langs fietsenstalling tussen
school en hospice. Dit pad ligt te ver van de bestaande verlichting rijweg, is te donker. 1 of
2 lichtpunten is voldoende.

Initiatief 2 samenleving
Ontwikkel het tuincentrum "De Boeg" t.b.v. Woningbouw. Waarom duurt het jaren voordat
er definitieve plannen zijn? Het aangezicht van de Zuid wordt er mede door bepaald, de
gemeente mag hier veel slagvaardiger optreden. Hetzelfde geldt voor de manege. Daar
waren ambitieuze plannen voor, maar daar hoor je niets meer van.

Initiatief 3 samenleving
Economie: er is veel leegstand in het winkelcentrum. Is het een idee om de lege panden
een bepaalde tijd te verhuren tegen een symbolisch bedrag aan startende ondernemers
zodat ze een zaak kunnen opbouwen? Bijv. een half jaar en als het bedrijf goed loopt dan
de huren naar het inkomen aanpassen en ieder half jaar bekijken? Dan krijg je weer aparte
winkeltjes in het centrum, komt er meer winkelend publiek enz.

Initiatief 4 samenleving
Swifterbant meer op de kaart zetten met bijvoorbeeld het aanpassen van de steiger of het
bouwen van een nieuwe sporthal. Denk niet alleen aan Dronten en het gemeentehuis o.i.d.

Initiatief 5 samenleving
Geluidswerende maatregelen langs de Biddingringweg. Gelet op de opening van het
vliegveld Lelystad en de verhoging van de Drontermeerdijk (het verkeer van Elburg naar
Kampen wordt dan omgeleid) en de wens van o.a. de VVD en de ondernemersvereniging
Dronten zal deze weg worden opgewaardeerd naar een vierbaansweg. De omwonenden
hebben vergeefs een verzoek hiertoe ingediend bij de provincie, maar kregen nul op hun
rekest! En dat straks met een 16.000 voertuigen per dag! De gemeente heeft draagt
natuurlijk een verantwoording naar haar bewoners....................een prettige
woonomgeving. Namens een 40 tal adressen langs de Biddingringweg.

Initiatief 6 samenleving
Indien een nieuwe sporthal nodig is bouw die dan bij het Perron aan. De voorzieningen
onder de grond zijn er al. Daaronder kan het technieklokaal uitgebreid worden vanuit
subsidiegelden voor techniekonderwijs. Er is ruimte tekort voor techniekonderwijs.
Leerlingenaantallen nemen daar toe.

Initiatief 7 samenleving
Wij van de Flevo-scouts zijn veel en al heel lang (55jaar) in het Wisentbos voor een spel of
tocht. Nu kunnen we wel via een versleten trapje omhoog om op de brug te komen, maar
aan de andere kant moeten we altijd glibberend en glijdend naar beneden. Is het mogelijk
om de ene trap op te knappen en aan de andere kant een trap te maken zodat ook de
kleinste van 5 jaar veilig naar beneden kunnen?

Initiatief 8 samenleving
Omheinde losloopvelden voor honden. Zo kunnen de honden met elkaar rennen en spelen
en de baasjes praten met elkaar, het liefst met een bankje erbij! Idee in werking gezien in
Harderwijk.

Initiatief 9 samenleving
Ik zou het prettig vinden als het "van Veldhuizenbos" een bredere publieke
aantrekkingskracht zou krijgen. Nu bestaat het bos (park ) vooral uit wandel- fietspaden en
er is een redelijk groot grasveld. Mijns inziens kan uit dit gebied veel meer gehaald worden.
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Te denken valt aan een waterpartij, een "klimbos" nog enkele open plekken waar men op
een grasveld kan recreëren. het gebied rondom de ijsbaan zou ook beter benut kunnen
worden. Vooral de ontwikkeling van Dronten de laatste tiental jaren maakt van het van
Veldhuizenbos een prachtige locatie om een stadpark te realiseren waar een ieder kan
recreëren. Dronten mist m.i. zoiets. Enkel de dierenweide en het van Veldhuizenbos zijn
ruime groengebieden waar één en ander zou kunnen worden gerealiseerd, en hoe de
ontwikkeling van de dierenweide en het minigolf terrein eruit komt te zien is nog een
vraagteken. Het van Veldhuizenbos daarin tegen biedt alle mogelijkheden om op een rustige
plek te kunnen ontstressen, zonder dat men de directe bewoners tot last hoeft te zijn.

Initiatief 10 samenleving
De situatie in en rondom het winkelcentrum Suydersee staat wekelijks in de spotlights. Over
het hoe en waarom wil ik het nu niet hebben want daarover is al meer dan genoeg bekend.
Wat ik zelf ervaar en om mij heen hoor is het gegeven dat het winkelcentrum zijn
attractiviteit verliest. Nu wil ik het niet hebben over de leegstand maar over de naleving van
de gemeentelijke wetgeving daarvan de APV. Het winkelen op zich is minder prettig
geworden door de vele auto's, fietsen en bromfietsen die geparkeerd staan in het
winkelcentrum en er rijden. Toezicht hierop is minimaal. Zelfs de agenten rijden met fietsen
rond, terwijl zij toch het voorbeeld behoren te geven. Ook het gebruik van auto's binnen de
"paaltjes" is een ergernis. Ik zie regelmatig dat de paaltjes aan de meerpaalzijde, de kop
van het Ruim en aan de zijde bij het gemeentehuis niet "omhoog" staan. Fietsers hebben
helemaal lak aan de regelgeving, terwijl er toch duidelijk een verbodsbord staat met
verboden voor fietsers. Het gevoel van rustig winkelen is er zo niet meer, want als je een
winkel uitkomt, moet je eerst, links, rechts, links kijken voordat je de deur uitstapt of over
wilt steken. Nu men zo druk doende is om de leefbaarheid van dit winkelcentrum te
vergroten om meer reuring te verkrijgen is toezicht op de regelgeving m.i. van groot
belang. Ik denk dat een ieder hiermee gebaad is. Zowel de ondernemers, als het winkelend
publiek als de gemeente want ook voor de gemeente geldt dat het winkelcentrum een
uithangbord is voor de gemeente.

Initiatief 11 samenleving
Dertig jaar geleden woonden mijn vouw en ik, tot volle tevredenheid in Dronten. Toen zijn
wij verhuisd naar de gemeente Elburg in verband met mijn werk. Nu zijn wij weer terug in
Dronten en het voelt als thuiskomen - ook omdat in die tussentijd veel te goede is
veranderd, zoals o.m. het winkelbestand. Toch een tweetal opmerkingen. In het
appartementengebouw waarin wij wonen, woont een groot aantal bejaarden en
hoogbejaarden. Tot de laatste categorie behoren mijn vrouw en ik (resp. 87 en 85 jaar).
Een aantal mede bewoners maakt gebruik van een rollator, wandelstok of loopt moeilijk.
Om het huisvuil weg te brengen is een stevige wandeling nodig, want de ondergrondse
containers bevinden zich op een flinke afstand. Ik vraag mij af of er geen andere oplossing
is voor de bewoners van De Helling nrs 26 t/m 60. Ten slotte het bezoek aan een
brievenbus. Ook hiervoor is een flinke wandeling nodig. Men kan de post bij Bruna brengen
of aan de overkant van Bruna; dus 2 brievenbussen dicht bij elkaar. Is het niet mogelijk een
brievenbus te plaatsen aan het begin van het winkelcentrum? Ik hoop dat ik een bijdrage
met het bovenstaande heb geleverd.

Initiatief 12 samenleving
Christiaan Huygens een eigen school gebouw gunnen met alle faciliteiten die de overige
scholen ook hebben. Sinds 10 jaar bestaat er een speciale afdeling voor hoogbegaafde
kinderen in Dronten. Opgezet vanuit het Kompas hebben enthousiaste docenten en ouders
een prachtige school ontwikkeld. Nieuwe concepten ontwikkeld en vele andere docenten
opgeleid. Telkens van uit een oud noodgebouw verstopt in een hoekje. ook lokalen van het
kompas worden gebruikt. Maar nu heeft de school toch echt verdiend om eindelijk serieus te
worden genomen door de gemeente Dronten. Tot nu toe heb ik het idee dat het niet
gebeurt. Het kan niet meer langer. Onze dochter heeft er 6 geweldige jaren gehad, maar nu
is het tijd om over een serieuze locatie te bezitten. dus gemeente doe je naam eer aan en
gebruik een deel van de kosten van de megalomane investering in een nieuw gemeentehuis
in goede onderwijshuisvesting van deze pracht school. Daarnaast daag ik de wethouder van
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onderwijs en de ambtenaren uit om deze zomer hun kantoor in het Christiaan Huygens te
gaan houden. Als er richting onderwijs wordt gesuggereerd wordt om je school te verdelen
op verschillende locaties kan dat toch ook voor jullie gelden. Kijk eens rond in leegstaande
winkelpanden en kantoorpanden op het industrie terrein. Plek zat om makkelijk te
overbruggen i.p.v. voor 3.75 miljoen tijdelijke huisvesting te realiseren. Ik schat dat nu de
helft van het budget al ingeboekt kan worden.

Initiatief 13 samenleving
Biddingweg rijbaan en fietspad. Geleiderail tussen fietspad en rijbaan, verhoogd en
verbreed fietspad tov de rijbaan, gelegen tussen Lange Streek en Bisonweg i.v.m.
toegenomen verkeersdrukte vanwege de aanleg van de Provincialeweg N 307 tussen
Dronten en Lelystad en de aanwezige op- en afritten van en naar de N-307 en
industrieterreinen Swifterbant.

Initiatief 14 samenleving
Vervroegde vervanging kunstgrasveld ASVD-korfbal uitvoering in 2019/2020 i.p.v. 2021.

Initiatief 15 samenleving
Alle zieke bomen in Biddinghuizen verwijderen, dit omdat uit deze bomen heel veel dode
takken waaien. Dit is een gevaar voor inwonenden! Om te voorkomen dat er "gaten" vallen
in een bomenrij (zoals op De Dreef) is het raadzaam om dan de hele rij te verwijderen, en
er pas na 2 á 3 jaar jonge bomen te planten en dat te laten doen door schoolkinderen op
Boomplantdag. Ik zou kiezen voor een boom die niet al te hoog wordt, en mogelijk goed
gesnoeid kan worden! Dan hebben omwonenden ook meer zonlicht!!

Initiatief 16 samenleving
In het overzicht van het begrotingsprogramma herken ik geen enkele inspanning m.b.t. de
benodigde energie transitie t.g.v. het in ontwikkeling zijnde klimaat akkoord. Kan er geen
begrotingsbedrag worden opgenomen om initiatieven van burgers en verenigingen hierbij in
financiële en technische zin te ondersteunen. Hiermee wordt verder de burger participatie
gestimuleerd.

Initiatief 17 samenleving
In het kader van behoud leefbaarheid Dronten en Swifterbant en terugdringen leegstand:
Help de winkeliers/ondernemers met het toetsen van mogelijkheden
(haalbaarheidsonderzoek, businessplan opstellen, etc.) om hun winkels te verrijken met een
tweede "branche". Denk aan voorbeelden als AppieHema en BlokkerBruna elders in het
land.

Initiatief 18 samenleving
De gebiedsontwikkeling binnen het Wijland verder vorm geven door o.a. het aanleggen van
een fiets en voetbrug over de Lage Vaart. Het gebied verder aantrekkelijk maken voor
natuur en recreant.

Initiatief 19 samenleving
Verbeteren afvalscheiding recreatieparken en winkeliers binnen de gemeente Dronten.
Hiervoor een duurzame en goedkopere oplossingen zoeken die winst opleveren voor de
ondernemers maar ook voor het milieu.

Initiatief 20 samenleving
2050 lijkt nog ver. De energietransitie daarnaar toe begint al in 2020 en is daarom relevant
voor de begroting. De energietransitie raakt elke inwoner. Elke inwoner heeft nu al een
relatie met de gemeente. Die is niet vaak/altijd positief. Een geslaagde energietransitie kan
uitsluitend met een goed ontwerpen en vakkundig begeleid participatief proces, rekening
houdend met de huidige relaties van inwoners-gemeente. Dat vraagt om (in 2020 nog
beperkte) investeringen. Die een hoor ROI opleveren, ook voor andere processen. Dat een
ECHT goed proces cruciaal is geven ontwikkelingen in enkele recente dossiers aan
(gemeentehuis, ondergrondse containers, gebruik gemeentegrond door particulieren, etc.)
EN sluit aan bij de witte bladzijde uit het coalitieakkoord. Deze investering zou onder
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programma 0 geschoven kunnen worden maar levert een positief effect op alle andere
programma's (mits vakkundig uitgevoerd).

Initiatief 21 samenleving
Tussen de Wijnrank en de Smederij wordt door veel fietsers /voetgangers overgestoken
door de wadi. Hierdoor is er een spoor ontstaan en tijdens regen is het daar erg glad. Veel
mensen gebruiken dit om richting Gildenmeesterdreef te komen. Het zo mooi zijn als op die
plek een leuke brug of ook een pad komt.

Initiatief 22 samenleving
Ik vind het vreemd dat er geen stuk grond wordt uitgegeven, bijvoorbeeld naast een
woning. Vooral bij nieuwbouwwijken is dit ter sprake. Dat er geen grond verkocht aan de
burgers. Ten eerste brengt het geld op voor de gemeente. Ten tweede heeft de gemeente
geen kosten aan onderhoud. Ik zie hier meer plus punten in mijn idee is om toch grond te
verkopen / verhuren aan de burgers. Hopelijk gaat dat beleid veranderen.

Initiatief 23 samenleving
Meer activiteiten op het Meerpaalplein, bv leuke bandjes enz. zodat er ook meer
aantrekking komt voor de horeca die daar zit.

Initiatief 24 samenleving
Stelt u zich eens een mooie zomeravond voor op het Redeplein buiten. Daar staat dan een
MUZIEKKOEPEL waar bijv. de Harmonie mooie (dans of luister) muziek ten gehore brengt,
of jonge muzikanten van de Meerpaalmuziekschool die een optreden verzorgen. Hiervoor zal
een samenwerking van Meerpaal en Gemeente nodig zijn denk ik.

Initiatief 25 samenleving
Het zwembad van Swifterbant is een belangrijke voorziening voor het dorp. Een
opknapbeurt van de kleedruimtes is gewenst en het zou goed zijn als het peuterbadje
hersteld zou worden.

Initiatief 26 samenleving
Zwemles voor iedereen bekostigen. Nu kunnen alleen mensen met een laag inkomen
profiteren van, door de gemeente grotendeels betaald, zwemles, terwijl anderen dit zelf
moeten bekostigen. Als de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen zwemles moet
kunnen krijgen, doe dit dan voor elke burger.

Initiatief 27 samenleving
Opknappen van de lokale zwembaden van Swifterbant en Biddinghuizen, aangezien Dronten
weer een nieuw bad krijgt. Wellicht sporten op school zoals zwemmen promoten en
subsidiëren.

Initiatief 28 samenleving
Het opzetten van de stichting leergeld Dronten ten behoeve van kansarme kinderen om te
kunnen voorzien in benodigdheden in b.v. bijdrage in schoolreis, laptop voor school e.c
waar geen andere mogelijkheden voor zijn binnen de gemeente. Gaarne wil ik mijn idee
persoonlijk komen toelichten.

Initiatief 29 samenleving
Pleegouders ondersteunen d.m.v. het opstarten van pleegoudernetwerken. Pleegouders
houden het pleegouderschap langer vol door met elkaar te kunnen praten over het zijn van
pleegouder. Dit is echter niet vanzelfsprekend omdat pleegouders elkaar vaak niet kennen
en door de verscherpte privacy regels niet zomaar aan elkaars gegevens kunnen komen. De
Nederlandse Verenging van Pleeggezinnen (De NVP) start in het hele land nieuwe
netwerken in samenwerking met de gemeente, pleegzorg aanbieder en pleegouders en
stimuleert dat pleegouders het netwerk, na een eerste gezamenlijke periode, zelfstandig
voortzet. In Nederland zijn er nu al ruim 90 pleegoudernetwerken. Opbrengst: pleegouders
voelen zich beter ondersteund in hun taak én er is een netwerk waar de gemeente gebruik
van kan maken wanneer zij hun nieuwe beleid willen toetsen. Voor de start van een nieuw
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netwerk is ongeveer 2000 euro nodig voor ondersteuning. Daarna draait het netwerk in
principe zelfstandig. De NVP heeft contact met pleegouders in Dronten en met de pleegzorg
aanbieder in Flevoland: Vitrée. Door dit idee in te dienen hopen we ook met de gemeente in
contact te komen zodat we gezamenlijk op kunnen trekken. Meer info:
www.denvp.nl/pleegoudernetwerken

Initiatief 30 samenleving
Het zou handig zijn om 1 aanspreekpunt binnen de gemeente te hebben die de weg weet in
het subsidie/sponsoring beleid. Ik ben bezig om een projectvoorstel te schrijven om zo'n 50
tal gezinnen in de gemeente Dronten (buitengebied, Swifterbant, Biddinghuizen, AZC,
buitenlandse gezinnen, Nederlandse gezinnen)aan tafel bij de maaltijd te gaan fotograferen.
Afsluitend een gezamenlijke maaltijd (met kunst en cultuur) in de Meerpaal of plein. Mijn
project is programma overschrijvend, het is een cultuur, kunst, integratie, sociaal
evenement. Voor het idee van de gezamenlijke maaltijd zie o.a. de tweede helft van mijn
documentaire "Social (M)eating”

Initiatief 31 samenleving
Haalbaarheidsonderzoek publieksopgraving uniek scheepswrak (kavel OJ 68), waarbij
publiek kan participeren in onderzoek. Opgraven (onder begeleiding) tot meewerken aan
uitwerking en interpretatie veldgegevens (pop-up/hotspot / veldlaboratorium).
Kennismaken met eigen Zuiderzeegeschiedenis. Bijdragen aan identificatie leefomgeving – a
sence of place – (thuis voelen). Partijen benaderen (o.m. Rijksdienst voor Cultureel erfgoed
en Mondriaan Fonds) voor bijdragen in kosten van uiteindelijke presentatie van wrak en
publieksgerichte activiteiten. Vrachtschip is één van meest complete scheepswrakken in
Flevoland. In goede staat, dek-inrichting aanwezig met gangboorden en dak op roef,
mogelijk complete scheepsinventaris. Waarschijnlijk nieuw toen het zonk. Scheepshout
vertoonde geen slijtage en teer nog op scheepshuid aanwezig. Conservering in veld geen
optie. Veldwerk in vier seizoenen van 2020-2023. Mogelijk met Erfgoedprogramma
provincie (hoge ambitie) voor scheepsarcheologie en publieksparticipatie bij een
scheepsopgraving. Studentendeelname Universiteiten Communicatie Batavialand en Visit
Flevoland. Brede belangstelling media en bezoekers (toeristisch-recreatief) als opgraving
Noordoostpolder (2018). Hoge informatiewaarde.

Initiatief 32 samenleving
Het zou fijn zijn als er in de gemeente meer woningen zouden komen voor mensen met een
jaarinkomen onder de € 20.000. En dan met name in Swifterbant. Ik behoor zelf tot die
groep en ik kan nergens een woning vinden. Ook zou het fijn zijn dat er een mogelijkheid is
om als 1 persoonshuishouden en je werkt buiten de provincie, om dan bijvoorbeeld een
kwijtschelding te krijgen van bepaalde gemeentelijke belastingen of een behoorlijke
vermindering.

Initiatief 33 samenleving
Invoering van de "Ja Ja" sticker. In de gemeente Dronten worden enorme hoeveelheden
reclame in de brievenbussen bezorgd. Mensen moeten met een sticker op de brievenbussen
aangeven dat niet meer te willen. In veel grote steden (bv. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht
Assen. is dat nu omgedraaid. Daar moet je aangeven als je wel reclamefolders wilt. Dit
heeft extreem veel papier bespaart. Ook in de afvoer van oud papier is veel gewonnen. Ik
stel voor dit ook in de gemeente Dronten in te voeren.

Initiatief 34 samenleving
Verbod op het oplaten van Ballonnen. Ballonnen die worden opgelaten komen allemaal weer
als zwerfafval in het milieu terecht. Ook draagt het bij aan de plastic soup in zee. Daarom
stel ik voor een verbod op het oplaten van ballonnen.

Initiatief 35 samenleving
Vuurwerkvrije zones. Het vuurwerk geeft naast de nodige geluidsoverlast voor mens en dier
ook veel milieuvervuiling. Straten liggen vol met afval. Ook nu nog zie ik vuurwerkafval
onder struiken liggen. Ik stel voor om te komen tot vuurwerkvrije zones. Met de opties om
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na opgedane ervaringen dit verder uit te breiden. Wel moet er een alternatief komen waar
Drontenaren de jaarwisseling kunnen vieren.

Initiatief 36 samenleving
Het oprichten van een kunstenaarscollectief Dronten (kernen Dronten, Biddinghuizen en
Swifterbant) O.i. is een kunstenaarscollectief een samenwerkingsverband dat opgezet is en
beheerd wordt door kunstenaars. Doel: • Het heeft tot doel het stimuleren van de
creativiteit van kunstenaars (amateurs en professionals) en ook met name van die groep
kunstenaars die niet de mogelijkheid hebben (financiële, ruimte of anderszins) om hun
hobby of professie uit te oefenen. • Het bevorderen van een optimaal kunstzinnig klimaat in
de eigen regio • Het kunstenaarscollectief moet toegankelijk zijn voor iedereen die op zijn of
haar eigen unieke wijze zijn/haar creativiteit uit.

Initiatief 37 samenleving
Structureel extra taalhulp voor kinderen met een taalachterstand in Dronten, Biddinghuizen
en Swifterbant in de bibliotheek.

Initiatief 38 samenleving
Een beleidsplan maken voor de sportzalen in de gemeente Dronten. De huidige zalen zijn
verouderd en er is meer behoefte aan locaties waar diverse sporten kunnen worden gedaan.
De KNGU heeft ervaring met de sport box. Voor het turnen is een aparte locaties nodig die
niet te duur is. Een leeg gebouw op het industrieterrein zou ook goed geschikt kunnen
worden gemaakt voor deze sport.

Initiatief 39 samenleving
Een structureel aanbod van natuureducatie voor de basisscholen in de gemeente Dronten.
Samenwerkende partijen zijn Stichting het Wisentbos, Staatsbosbeheer Flevoland,
FlevoMeer Bibliotheek, Instituut voor Natuurbeschermingseducatie afdeling Dronten. Middels
een pilot van 2 jaar zijn goede ervaringen opgedaan.

Initiatief 40 samenleving
Een moderne sporthal waar met name de binnensportverenigingen (inclusief de
turnvereniging Gyjatu) een stem hebben hoe de inrichting plaats moet vinden. Wellicht is
dit te combineren met voorzieningen voor (middelbare) scholen of op de plaats of in plaats
van het Dok. Een gedegen sportfaciliteit met meerdere zalen als bruisend hart voor de
binnensporten zet Dronten op sportief gebied weer op de kaart. Zeker als er mogelijkheden
zijn om er ook wedstrijden te houden.

Initiatief 41 samenleving
Samenwerking en verbinding tussen zowel de informele als formele organisaties waarin
activiteiten en expertise gedeeld wordt en cliënten dus bij verschillende organisaties terecht
kunnen. Hierdoor komt de cliënt met zijn behoeften en vragen centraal te staan en zijn we
als organisaties (en Gemeente) ingericht dit te kunnen bieden. De uitdaging is: Wat is hier
voor nodig? InteraktContour wil graag met de Gemeente en eventueel andere organisaties
in gesprek gaan om de mogelijkheden te onderzoeken.

Initiatief 42 samenleving
Pauzegebouw: thuis zitten is geen optie!! Creativiteit met persoonlijke aandacht. Info:
www.janreijemrink.nl/pauzegebouw

Initiatief 43 samenleving
Werven en opleiden vrijwilligers voor de aanpak van eenzaamheid, zodat eenzaam =
zamenéén wordt.

Initiatief 44 samenleving
Graag het Odensehuis Flevoland voor mensen met beginnende dementie en naasten meer
onder de aandacht brengen en een warm hart toedragen. Omdat zij denken in
mogelijkheden. Info: www.odensehuisflevoland.nl
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Initiatief 45 samenleving
Als geboren Elburger maar sinds 1996 woonachtig in Dronten hou ik mij bezig met het
volgen van al wat er leeft onder de inwoners van Elburg en wil ik ook graag op de hoogte
blijven van hetgeen er in het gemeentehuis aldaar gebeurd. Nu las ik gisteren 4-2-2019 het
volgende bericht en direct dacht ik dat zulks ook wel iets zou kunnen zijn voor de gemeente
Dronten en haar inwoners. Waarom het wiel uitvinden als het er al is, dus niet mijn eigen
idee. Het gaat om het volgende: Quote: "Gemeente Elburg zoekt twee enthousiaste
mensen die mee willen denken en praten over burgerparticipatie. Het samen
denken/meedenken met raadsleden, bestuurders en ambtenaren over hoe we inwoners
kunnen helpen met goede initiatieven en ideeën. Hoe kan de gemeente inwoners (beter)
faciliteren? Dat zijn vraagstukken waar de regiegroep over nadenkt. De regiegroep komt
een aantal keer per jaar bij elkaar. Het uiteindelijke doel is dat er in de gemeente Elburg
vitale gemeenschappen ontstaan, die hun eigen ideeën op tafel brengen en zich daar ook
verantwoordelijk voor voelen. Of er al zoiets bestaat in onze gemeente weet ik niet, maar
het lijkt mij een prima idee om de burgers meer betrokken te krijgen in allerlei zaken.”

Initiatief 46 samenleving
Ik stel voor om in de gemeentelijke kantines plantaardige maaltijden te vertrekken en
slechts op verzoek maaltijden met dierlijke producten beschikbaar te stellen. Dus het
omkeren van de norm. Nu hoeft de vegetariër niet meer speciaal om een vleesvrije maaltijd
te vragen, maar moet de vleeseter dat doen. Dit blijkt in andere gemeenten zeer succesvol
te zijn. goed voor het milieu, de dieren en de gezondheid van de medewerkers.
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Initiatiefvoorstellen raadsfracties
In dit hoofdstuk zijn de reeds door de raad ingediende initiatieven voor u op een rij gezet.
Voor een verdere toelichting verwijzen we u naar de bijlage.

Initiatief 1 raadsfractie VVD
Legesvrijstelling activiteiten goede doelen organisatie: Verlaging van de financiële drempel
voor het organiseren van "goede doel activiteiten", gekoppeld aan een hogere opbrengst
van die activiteiten door vrijstelling van legesbetaling voor die activiteiten.

Initiatief 2 raadsfractie VVD
Participatie i.h.k.v. het opstellen van de woonvisie: Samenleving laten participeren bij de
totstandkoming van de woonvisie.

Initiatief 3 raadsfractie CDA
ANWB AutoMaatje: Door de gemeente i.s.m. Meerpaal Welzijn een ANWB AutoMaatje
servicepunt op te zetten.

Initiatief 4 raadsfractie CDA
Plaatsen slimme bandenpomp: Het plaatsen van 3 slimme bandenpompen. Vele gemeenten
gingen Dronten al voor.

Initiatief 5 raadsfractie CDA
Jaarlijkse stimuleringsprijs amateurkunst: Een jaarlijkse stimuleringsprijs in te stellen voor
de amateurkunst in Dronten.

Initiatief 6 raadsfractie CDA
Steunpunt vrijwilligerswerk: Een door de gemeente te subsidiëren steunpunt voor
vrijwilligerswerk in te stellen.

Initiatief 7 raadsfractie GroenLinks
Uitbreiding griffie met 1 fte.

Initiatief 8 raadsfractie Leefbaar Dronten
Zwembad de Alk in Biddinghuizen toekomst bestendig maken.

Initiatief 9 raadsfractie Leefbaar Dronten
Proeftuin Smart Grid - Slim Energie opslag: De proeftuin openstellen voor alle (wijk)
bewoners welke hiertoe het initiatief willen nemen.

Initiatief 10 raadsfractie ChristenUnie
Plasticloos winkelen in de gemeente Dronten ter bevordering van bijdrage aan duurzame
wereld.

Initiatief 11 raadsfractie ChristenUnie
Veilige looproutes: De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderen en mindervaliden veilig
en comfortabel de centra van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant kunnen bereiken.

Initiatief 12 raadsfractie ChristenUnie
Aansluiten bij Pact Ouderenzorg. Ouderen lopen een groter risico op ondervoeding door
verschillende factoren zoals medicatie, eenzaamheid en mondproblemen. Pact Ouderenzorg
ondersteunt gemeenten bij dit probleem. Voorbeelden om hier wat aan te doen zijn het
organiseren van gezamenlijk maaltijden met ouderen, gekookt door VO leerlingen.
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5 Nieuw beleid
Algemeen
Het bestuur actualiseert de beleidsinhoudelijke koers voor de komende vier jaar. In dit
hoofdstuk worden de beleidsvoornemens gepresenteerd op basis van het Coalitieakkoord
2018-2022 door een integrale afweging van het nieuw beleid op basis van de ambities voor
de komend jaren met de financiële consequenties.
De toelichting van de onderwerpen voor Nieuw beleid wordt per programma per taakveld
gegeven. In de volgende tabel is het totaal van het voorgestelde Nieuw beleid per
programma in beeld gebracht:
Nieuw beleid per programma

2020

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning

-1.262

-701

-561

-361

Programma 1. Veiligheid

-104

-104

-104

0

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-113

-40

-15

-15

Programma 3. Economie

-108

-73

-73

-73

Programma 4. Onderwijs

-75

-25

0

0

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

-92

-52

-52

-22

-1.547

-1.547

-1.497

-154

-15

0

0

0

-917

-930

-131

-131

-4.233

-3.472

-2.433

-756

Programma 6. Sociaal domein
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Totaal Nieuw beleid

2021

2022

2023

Waarvan incidentele effecten

4.035

3.231

2.192

515

Totaal structureel effect Nieuw beleid

- 198

- 241

- 241

- 241
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Toelichting per programma
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving (€ 200.000 incidenteel,
nadeel)
Wat te bereiken?
We kennen initiatieven uit de samenleving en waar nodig faciliteren en omarmen we deze
initiatieven, zoals de bustour en de dag van de ondernemer.
We leggen (nieuwe) verbindingen als motor voor onze beleidsvoornemens
Hoe te bereiken?
Inwonerparticipatie is in de organisatie ingebed in beleid, hoofd en hart.
We gaan op meerdere manieren met inwonersparticipatie aan de slag:
 We maken meespreken mogelijk en makkelijker. We werken hierin samen met de
raad. We maken een stakeholdersanalyse en we voegen een communicatie/participatieparagraaf toe bij raadsvoorstellen, daarmee hebben we meer aandacht
voor de strategische kant van communicatie;
 We stellen ons helder op als het gaat om verwachtingen en mogelijkheden;
 We nemen een trainee aan om in gezamenlijkheid een visie en gereedschapskist te
ontwikkelen;
 We nemen een regisseur Inwonersparticipatie aan om de visie te implementeren;
 We hebben de komende jaren tien experimenten, zoals themaplannen sociaal
domein, de begrotingsmarkt en verlichting Meerpaalplein, op dit gebied uitgevoerd
en zijn hierin een lerende organisatie;
 We maken meer gebruik van (digitale) inwonerspanels en stimuleren de komst van
een Jeugdraad. Periodieke updates op plannen worden zoveel mogelijk inzichtelijk
via de raadsapp en een module op de website.
Onderwerp
Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven
uit de samenlevening

2020
-200

2021
-200

2022
-200

2023
0

(Bedragen x 1.000)

0.2 Burgerzaken
Klantgeleidingssysteem Burgerzaken (€ 1.000 structureel vanaf 2021, nadeel; € 4.000
incidenteel, nadeel) en klantunits (€ 20.000 structureel vanaf 2021, nadeel; € 19.000
incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Het optimaliseren van de (digitale) dienstverlening voor de inwoners.
Hoe te bereiken?
Tien bundels van e-diensten en website uitbreiden met mijn.afspraak.nl
Toelichting:
De huidige software van het klantgeleidingssysteem is verouderd en wordt door de
leverancier niet meer onderhouden. De software update biedt extra mogelijkheden (o.a. een
app die de klant automatisch aanmeldt).
Portaal Burgerzaken wordt conform uitgangspunten uit de visie op Dienstverlening en het
Coalitieakkoord verder uitgebreid. Er worden meer diensten gedigitaliseerd, waardoor er
minder fysiek bezoek nodig is (blijft wel altijd mogelijk) c.q. dat er meer kwaliteitscontrole
achteraf plaatsvindt.
Dit is efficiënter voor de klanten, beter voor de kwaliteit van de inhoud van o.a. de BRP
zonder dat deze kwaliteitstoename extra personele inzet vergt.
Onderwerp
Klantgeleidingssysteem structureel
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2020
0

2021
-1

2022
-1

2023
-1
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Klantgeledingssysteem incidenteel
Portaal burgerzaken en e-diensten
structureel
Portaal burgerzaken en e-diensten
incidenteel

-4
0

0
-20

0
-20

0
-20

-19

0

0

0

(Bedragen x 1.000)

0.4 Overhead
Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen (€ 100.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Nieuwe Verbindingen zetten uiteen hoe het contact van de gemeente met onze inwoners en
ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan.
Hoe te bereiken?
Er worden Business Cases opgehaald uit de domeinen. Deze Business Cases zijn
maatschappelijke vraagstukken rond de digitale overheidsdienstverlening aan onze
inwoners en ondernemers.
Toelichting:
In de Collegeplanning staan diverse beleidsvoornemens omtrent de Digitale Agenda,
dienstverlening en privacy vermeld, waarbij de informatiekundige component veelal
randvoorwaardelijk is. Deze beleidsvoornemens zijn nog niet concreet genoeg om de exacte
informatiekundige eisen te kunnen duiden. Zodra de beleidsvoornemens concreter zijn
kunnen we middels dit innovatiebudget inspelen op de behoefte van de interne en externe
klant. Hierdoor is de organisatie slagvaardig en straalt het een professionele houding uit.
Onderwerp
Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen
(Bedragen x 1.000)

2020
-100

2021
-100

2022
-100

2023
-100

Vervanging Zaaksysteem (en mogelijk DocumentManagementsysteem) met bijhorende
modules in relatie tot de digitale agenda, dienstverlening en privacy (bedrag p.m.
structureel met name voor licenties, nadeel; bedrag p.m. incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Het ZaakGerichtWerken (ZGW) dient een nieuwe impuls te krijgen voor onder meer de
Omgevingswet. Vragen die beantwoord dienen te worden zijn onder andere:
 Zijn de systemen nog wel toegerust op nieuwe wettelijke ontwikkelingen zoals de
omgevingswet, de archiefwet en onze visie op dienstverlening naar onze
samenleving?
 Passen de systemen in de Drontense architectuur voor de toekomst?
Door middel van een integrale benadering wordt met behulp van het antwoord op
bovenstaande vragen de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven steeds verder
geïntegreerd in het DNA van de gemeentelijke organisatie. Hierbij moeten we ons wel
realiseren dat de systemen een middel zijn om een organisatiedoel te realiseren. ICT is dus
geen doel op zich.
Hoe te bereiken?
Het Informatiebeleidsplan van 2017-2021 heeft een belangrijke aanzet gegeven om de
bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Het Informatiebeleidsplan is ons
stuurinstrument dat antwoord geeft op de vragen hoe het informatiemanagement is gericht
(doelen / ambities), is ingericht (structuur) en wordt verricht (taken / projecten). Dit plan
geeft integraal aan op welke punten onze informatievoorziening en daarmee ons
informatiebeleid aandacht behoeft.
De gemeente dient in 2020 het Zaaksysteem en het DocumentManagementSysteem
opnieuw aan te besteden. Het zaaksysteem bestaat nu uit een All-in One suite
(Zaaksysteem, DMS, KlantContactSysteem, e-Formulieren generator en een website). Door
deze aanbesteding van de suite kan de gemeente ook toekomstbestendig gaan werken aan
de Drontense ICT Architectuur. De nieuwe impuls op het ZGW vereist daarom een
programmatische aanpak met een programmaplan.
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Toelichting:
De digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven moet steeds verder geïntegreerd
worden in het digitale DNA van de gemeentelijke organisatie. Landelijke ontwikkelingen
wijzen erop dat dit niet een momentopname betreft, maar een structurele, in omvang
toenemende aanpassing in werkwijze. Eén van die ontwikkelingen is de Omgevingswet. De
digitale uitwisseling met ketenpartners maakt deze digitalisering van de interne
bedrijfsprocessen omtrent de Omgevingswet onontbeerlijk.
Met ingang van 1 januari 2021 dient de gemeente dan ook aangesloten te zijn op het DSO
(Digitaal Stelsel Online) van de Omgevingswet. De bedoeling is dat straks zoveel mogelijk
over de fysieke leefomgeving digitaal kan worden aangevraagd. We willen namelijk als
gemeente de Dienstverlening naar een hoger niveau tillen, waarbij het voor de inwoner en
ondernemer zoveel mogelijk digitaal inzichtelijk maken, zonder dat zij hiervoor nog naar het
gemeentehuis moeten komen.
Daarnaast stelt de maatschappij en landelijke wetgeving steeds hogere eisen aan de
gemeentelijke dienstverlening. De gemeente dient haar dienstverlening ook in digitale vorm
efficiënter in te richten en sneller te laten verlopen. Het zaakgericht werken en de daaruit
voortkomende digitalisering moet voor de inwoner echt meerwaarde en/of vereenvoudiging
en versnelling opleveren. Dat gaat verder dan de bestaande procesgang automatiseren,
waarbij het informatiegestuurd werken een steeds belangrijkere rol gaat spelen met interne
en externe data als bron.
Gelet op bovenstaande ontwikkelingen is het belangrijk om het zaakgericht werken voor
Dronten blijvend integraal te benaderen in onder meer de context van het digitaal werken.
Om hiervoor een stip op de horizon te zetten is de ICT-component voor de Drontense
ambitie met betrekking tot het digitaal werken onderzocht. Hiervoor wordt momenteel een
visie geschreven. Deze visie zal nauw verbonden zijn met de visie Dronten op Koers en
Dienstverlening waarvoor zaakgericht werken een middel is om deze visie te realiseren.
Onderwerp
Vervanging Zaaksysteem structureel
licenties
Vervanging Zaaksysteem incidenteel
(Bedragen x 1.000)

2020
p.m.

2021
p.m.

2022
p.m.

2023
p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

Digitaliseren bouwdossiers (€ 20.000 structureel, nadeel; € 400.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Het digitaal beschikbaar stellen van bouwdossiers aan burgers en bedrijven.
Hoe te bereiken?
Door het opschonen en digitaliseren van analoge en papieren archieven.
Toelichting:
Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) int de gemeentelijke
belastingen. Nu worden de OZB-aanslagen gebaseerd op de inhoud van woningen in
kubieke meters.
De Waarderingskamer verplicht echter dat deze aanslagen per 1-1-2022 worden gebaseerd
op de gebruikersoppervlakte in vierkante meters. Om de gebruikersoppervlakte per object
te bepalen heeft GBLT de gemeentelijke bouwdossiers in digitale vorm nodig.
Echter de gemeente Dronten beschikt over een analoog/ papieren bouwarchief met een
totale omvang van circa 450 meter. Het betreft de bouwdossiers van 1957 tot en met 2010
die ongeschoond staan opgeslagen in de archiefruimte van het gemeentehuis. In de praktijk
blijken de kerndossiers tevens gebruikt te zijn als handhavingsdossiers. De wettelijk
voorgeschreven overdracht aan de daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats (Het
Flevolands Archief) kan zonder opschoning niet plaatsvinden. In afwijking op hetgeen de
archiefwet voorschrijft, verkeren de bouwdossiers van 1957 tot 2010 niet in geordende en
toegankelijke staat.
De eisen die de Waarderingskamer aan GBLT stelt maken het noodzakelijk dat de
bouwdossiers worden opgeschoond en gedigitaliseerd. De planning vanuit de GBLT is dat de
bouwtekeningen in Dronten in de eerste helft van 2020 digitaal beschikbaar worden gesteld,
zodat zij tijdig de gebruiksoppervlakten per object kunnen berekenen. Met de voorgestelde
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verwerking voldoet de gemeente Dronten aan de vigerende wetten regelgeving én zijn
bouwdossiers snel en door iedereen die daartoe gerechtigd is op te zoeken en in te zien.
Met ingang van 1 januari 2021 dient de gemeente ook aangesloten te zijn op het DSO
(Digitaal Stelsel Omgevingswet). De bedoeling is dat straks zoveel mogelijk informatie over
de fysieke leefomgeving digitaal wordt ontsloten en daarmee inzichtelijk gemaakt wordt
voor inwoners, initiatiefnemers, organisaties en andere overheden. Het digitaliseren van de
bouwdossiers helpt daarbij. We willen namelijk ook als gemeente de Dienstverlening naar
een hoger niveau tillen, waarbij de digitale documenten ook voor de inwoner en ondernemer
digitaal inzichtelijk zijn, zonder dat zij hiervoor naar het gemeentehuis moeten komen.
De structurele lasten zijn de beheer- en applicatiekosten hiervoor.
Onderwerp
Digitaliseren bouwdossiers structureel
Digitaliseren bouwdossiers incidenteel
(Bedragen x 1.000)

2020
-20
-400

2021
-20
-0

2022
-20
-0

2023
-20
-0

Informatieveiligheid- en privacy bewustwording (€ 35.000 structureel, nadeel) en Privacy
Officer (€ 40.000 2020 en 2021 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn gemeenten sinds mei
2018 verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Naast
toezichthoudende taken van de FG dienen ook adviserende en uitvoerende taken op het
terrein van privacy belegd te worden bij een Privacy Officer (PO). Hierbij is functiescheiding
van toepassing.
Een PO is verantwoordelijk voor het vormgeven en bewaken van het privacybeleid binnen
de gemeente. Daarnaast kan de PO de FG ondersteunen bij het in kaart brengen van de
risico’s door bijvoorbeeld een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren. Ook speelt de
PO een belangrijke rol op de werkvloer met ondermeer privacy-bewustwordingsactiviteiten
en hij of zij heeft een adviserende rol richting de vakafdelingen.
Inwoners en bedrijven verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig en adequaat
omgaat met (persoons)informatie die goed is beveiligd tegen de toenemende dreiging van
cybercriminaliteit en het onbewust onveilig handelen door de eigen medewerkers.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 75% van de informatieveiligheid- en privacy
incidenten worden veroorzaakt door de houding en het gedrag van de eigen medewerkers.
Daarbij is het belangrijk dat de gemeente Dronten de betrouwbaarheid, juistheid en
integriteit van haar informatie kan waarborgen.
Hoe te bereiken?
De PO-functie is nog niet belegd binnen de gemeente. Om het privacybeleid in al zijn
facetten goed in de steigers te krijgen wordt voor een incidentele periode van 2 jaar een 0,5
fte voor invulling van de PO–functie gevraagd. In die periode kan bezien worden wat
structureel nodig is.
Middels bewustwordingsactiviteiten en interne en externe audits willen we in de organisatie
structureel aandacht vragen voor privacy en informatieveiligheid.
Dit zorgt voor kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en
dienstverleningsprocessen en daarmee een goede dienstverlening naar burgers en het
bedrijfsleven.
Daarom eisen ondermeer de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), de Europese
Verordening Gegevensbescherming (AVG), DigiD en Suwinet dat er structureel jaarlijks
audits worden gehouden en dat er voor de gehele organisatie structureel
bewustwordingsactiviteiten voor informatie/privacy veiligheid worden georganiseerd. Hierbij
kan gedacht worden aan structurele e-learning omgeving i-bewustzijn,
sprekers/presentaties en het uitvoeren van informatieveiligheid-/privacy testen.
Onderwerp
Informatieveiligheid- en privacy
bewustwording
Privacy Officer
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2020
-35

2021
-35

2022
-35

2023
-35

-40

-40

p.m.

p.m.
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(Bedragen x 1.000)

ICT totale extra lasten (€ 124.000 incidenteel, nadeel; € 95.000 structureel, nadeel)
Wat te bereiken?
ICT faciliteert dagelijks heel veel medewerkers en zorgt ervoor dat gebruikers effectief hun
werk kunnen doen.
Om de organisatie op een effectieve en (informatie)veilige wijze te kunnen faciliteren zijn er
extra lasten geraamd voor onder andere kantoorsoftware, het beheer van inlogaccounts,
het faciliteren van datagebruik en het doen van complexe voorspellingen, het vaststellen en
oplossen van kwetsbaarheden van onze informatieveiligheid, voor het monitoren van
websites en de centrale opslag van digitaal beeldmateriaal
Bijna elk project vanuit de vakgebieden bevat tegenwoordig een groot of klein aandeel ICT.
Daarbij wil het vakgebied bedrijfsvoering de interne dienstverlening optimaliseren. Dit stelt
onze collega’s in staat de dienstverlening naar burgers, bedrijven en instellingen verder te
verbeteren.
Hoe te bereiken?
Door de aanschaf van nieuwe software en de uitbreiding van bestaande software wordt de
organisatie ondersteund in haar verdergaande professionalisering op het gebied van
dienstverlening, privacy van persoonsgegevens en informatieveiligheid. Om te kunnen
voldoen aan het recht op verzoeken van inzage, verwijderingen of aanpassing van
persoonsgegevens door natuurlijke personen is een applicatie nodig om deze
ongestructureerde data te beheren.
De informatieveiligheid dient constant verbeterd te worden, hiervoor worden met behulp
van zogenaamde penetratietesten de risico’s en kwetsbaarheden van onze
informatiesystemen vastgesteld en worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen.
Op grond van de archiefwet worden voorbereidende werkzaamheden gestart voor het
overbrengen van digitale archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in een
archiefbewaarplaats (het e-depot) in aanmerking komen.
De inzet van software voor het beheren van foto’s, de controle van web-activiteiten, het
monitoren van sociale media, blogs en nieuwssites op berichten die voor de gemeente
Dronten van belang zijn. Daarnaast worden met webcare onze eigen sociale media accounts
beheerd. De crisiscommunicatie binnen de veiligheidsregio maakt hier ook gebruik van. Het
Informatiebeleidsplan is vastgesteld in 2017. De ontwikkelingen in de ICT gaan op bepaalde
aspecten dusdanig snel dat bij het opstellen van het informatiebeleidsplan dit nog niet
(volledig) kon worden voorzien. De aanvullende middelen voor de ICT worden in totaal
geraamd op: € 124.000 incidenteel en € 95.000 structureel.
Onderwerp
ICT totale extra lasten structureel
ICT totale extra lasten incidenteel
(Bedragen x 1.000)

2020
-85
-124

2021
-95
0

2022
-95
0

2023
-95
0

ARBO-beleid (€ 20.000 incidenteel, nadeel)
Goed werkgeverschap, gezond, vitaal en fit werken is van belang. Als werkgever investeren
we in goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en klachten ten gevolge
van het werk. Zo voorkomen we uitval en verzuim en verhogen we werkplezier. Het is
noodzakelijk om periodiek een inventarisatie te maken van de gezondheidsrisico’s binnen
het werk. Hiervoor voeren we (eens in de 4 jaar) een Risico inventarisatie en evaluatie uit,
bieden we een periodiek medisch onderzoek aan de medewerkers aan en organiseren we
activiteiten in het kader van vitaliteit en fitheid.
Onderwerp
ARBO-beleid

(Bedragen x 1.000)
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2020
-20

2021
0

2022
0

2023
0

40

Communicatiebeleidsplan (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)
In 2019 wordt het communicatiebeleid herijkt. Er is een aantal redenen waardoor de tijd rijp
is voor een nieuw communicatiebeleidsplan. De grootste aanleiding is de veranderende
samenleving en de andere rol die de overheid hierdoor krijgt. Daarnaast is het college in
2018 geïnstalleerd, met nieuwe doelen, ambities en het maken van nieuwe verbindingen.
Ook het college heeft te maken met de andere rol van de overheid en kan handvatten
gebruiken om hier goed mee om te gaan. Tenslotte is de gemeentelijke organisatie in 2017
een nieuwe koers ingeslagen: Dronten op Koers. En als de organisatiekoers verandert,
verandert de communicatiekoers mee.
Onderwerp
Communicatiebeleidsplan
(Bedragen x 1.000)

2020
p.m.

2021
p.m.

2022
p.m.

2023
p.m.

Verhoging budget externe juridische advisering (€ 70.000 incidenteel 2020-2023, nadeel)
Het budget voor uitbestede werkzaamheden juridische advisering (met name de juridische
dienstverlening door onze huisadvocaat) bedraagt € 16.600. In de afgelopen vijf jaar is
gemiddeld € 94.322 uitgegeven. In een juridiserende samenleving met mondigere burgers,
een groeiend aantal taken van de gemeente en mede daarmee samenhangend meer
juridisch ingewikkelde dossiers zal het beroep op externe juridische dienstverlening
toenemen. Het is zaak voor externe werkzaamheden juridische dienstverlening een reëel
budget te begroten. Om die reden wordt voorgesteld om het budget vanaf 2020 te
verhogen. In eerste instantie wordt ervoor gekozen om dit budget incidenteel op te hogen.
Er wordt bezien hoe dit voor de toekomst kan worden beperkt.
Onderwerp
Verhoging budget externe juridische
advisering

2020
-70

2021
-70

2022
-70

2023
-70

(Bedragen x 1.000)

Transitiebudget (€ 283.000 voor 2020-2023 incidenteel; € 10.000 structureel, nadeel)
De maatschappij verandert snel. Dat vraagt van de organisatie dat we hier met snelheid op
kunnen inspelen. Het transitiebudget is nodig om deze schakeling te kunnen maken en
heeft als doel de veranderende eisen op het gebied van regelgeving, scholing en opleiding
te bekostigen. Dit betekent dat het budget aangewend kan worden voor de volgende zaken:
 Als mobiliteitsbudget voor medewerkers;
 Verbeteringen in de kwaliteit van het regelingen en verordeningenbestand;
 Project Klinkende taal, waarbij de pilot die in 2018 is gestart wordt ingebed in het
dagelijkse werk en alle medewerkers een 'word plug in' hulpmiddel krijgen waarbij
alle documenten, brieven en e-mails op B1 niveau opgesteld kunnen worden.
Onderwerp
Transitiebudget structureel
Transitiebudget incidenteel
(Bedragen x 1.000)
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2020
0
-147

2021
-10
-112

2022
-10
-12

2023
-10
-12
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Programma 1. Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Projectleider ondermijning (€ 104.100 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Het tegengaan van ondermijning van de democratische rechtsorde is fundamenteel in de 8 e
opgave van het Interbestuurlijk programma: goed openbaar bestuur in een veranderende
samenleving. De bestrijding van ondermijningsactiviteiten heeft ook in gemeente Dronten
aandacht.
Hoe te bereiken?
Vanuit de landelijke agenda, de (concept) Veiligheidsstrategie Midden Nederland als het
huidige IVB (2016-2019) is de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit een
speerpunt. Ook voor het nieuwe IVB (2020-2023) wordt voorgesteld om ondermijning als
speerpunt te benoemen. Aangezien ondermijning een zeer abstract en ongrijpbaar
fenomeen is, is het cruciaal goed zicht te krijgen op de omvang hiervan en belangrijker nog
een effectieve aanpak hierop. Binnen het huidige cluster veiligheid ontbreekt het hiervoor
eenvoudigweg aan voldoende capaciteit waardoor uitbreiding op dit thema noodzakelijk is.
Het is een onderwerp dat weliswaar vanuit de veiligheidshoek wordt aangepakt (bestreden),
maar door de gehele organisatie en gemeente (gemeenschap) speelt en voelbaar is. Wij
stellen dan ook voor de eerste aanzet (inzicht krijgen in de gemeentelijke problematiek en
de hoogte ervan) 1 Fte voor de functie van integraal projectleider ondermijning (schaal 11
€ 104.100) aan te stellen. De verwachting is dat een eerste verkenning plus de daarvoor
noodzakelijke aanpak op casusniveau dusdanig veel werk voor diverse afdelingen (denk aan
handhaving en Publiekszaken) oplevert dat verdere formatie uitbreiding noodzakelijk is om
de gewenste aanpak slagvaardig uit te voeren.
Toelichting
De bestrijding van ondermijningsactiviteiten heeft ook in gemeente Dronten aandacht.
Gebleken is dat de werkwijzen tot voor kort vooral zuilair, sec vanuit de eigen portefeuilles
werd ingestoken.
Momenteel wordt hard gewerkt om een intern samenwerkingsverband in te richten waarbij
over de specifieke vakgebieden heen zal worden (samen)gewerkt.
Dit zal als basis dienen om die samenwerking in de bestrijding van
ondermijningsactiviteiten, uit te breiden met meer interne maar later ook externe partijen.
Specifieke kennis over integrale aanpak en daaruit te verwachten resultaten is binnen de
gemeentelijke organisatie onvoldoende aanwezig om het volledige potentieel inzichtelijk en
daarmee benutbaar te maken.
Zeker nu het ministerie BIZA en de provincie Flevoland eveneens aansturen op
verdergaande bestrijding van ondermijningsactiviteiten is het zaak om vanuit goed
openbaar bestuur de mogelijkheden die er zijn om multiproblematiek in de
ondermijningsactiviteiten, te gaan benutten.
Hierbij valt te denken aan een verdergaande integrale aanpak met in- en externe
samenwerkingspartners en burgerplatforms, het openbaar maken/delen van informatie,
waardoor deze informatie ook effectief ingezet/gebruikt kan worden, digitale ondersteuning
binnen en vanuit de bij de bestrijding betrokken partijen, burgerparticipatie etc.
De verdergaande integrale aanpak, onder andere ondersteund met bovengenoemde
faciliteiten zal uiteindelijk niet alleen primair resulteren in succesvollere bestrijding van
ondermijningsactiviteiten, maar secundair ook bijdragen aan verbetering van het sociaalmaatschappelijk leefklimaat, passend in een beeld waarbij de lokale democratie sterker en
zelfredzamer wordt.
Onderwerp
Projectleider Ondermijning
(Bedragen x 1.000)
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2020
-104

2021
-104

2022
-104

2023
-0
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Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen (Bedrag
p.m. incidenteel, nadeel)
Het permanent bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan. Landelijk zijn thema's
als belastingontduiking, witwassen, vormen van fraude, ondermijning en mensenhandel of
uitbuiting op vakantieparken hierbij actueel.
Permanente bewoning leidt tot slechte leefomstandigheden, verstoring van natuur,
criminaliteit, overlast en onveiligheid en is een voedingsbodem voor ondermijnende
activiteiten. Er is nog geen compleet beeld bij de aard en de omvang van de problematiek in
Dronten. Hiervoor is onderzoek nodig. Omdat geen structurele handhaving op deze
overtredingen plaatsvindt, is het aannemelijk dat permanente bewoning van
recreatiewoningen in Dronten in enige vorm voorkomt.
Wat te bereiken?
Bijdragen aan verbetering van het sociaal-maatschappelijk leefklimaat, passend in een
beeld waarbij de lokale democratie sterker en zelfredzamer wordt.
Hoe te bereiken?
Landelijk is gebleken dat handhaving op (permanente) bewoning van recreatiewoningen
complex en vooral tijdrovend is. Het vergt een integrale benadering met politie, de
belastingdienst en de vreemdelingendienst met slimme inzet van handhavingsmiddelen.
Daarbij doet het een groot beroep op toezicht en de juridische inzet door lange juridische
processen (bezwaar en beroep).
Voorgesteld wordt om hier in 2020 mee te starten. Daarvoor zal een plan van aanpak
worden ontwikkeld met mogelijk verschillende wijzen van aanpak. Deze wordt uw raad
aangeboden. Tegelijkertijd wordt ook een raming van de kosten opgenomen in deze
aanpak.
Onderwerp
Onderzoek naar ondermijning binnen
(permanente) bewoning recreatiewoningen

2020
p.m.

2021
p.m.

2022
p.m.

2023
0

(Bedragen x 1.000)
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Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen (€ 25.000 in 2020 en 2021 incidenteel,
nadeel)
Wat te bereiken?
Een bereikbare en verkeersveilige infrastructuur in de kernen en het buitengebied van de
gemeente Dronten.
Hoe te bereiken?
Vanwege alle (komende) ontwikkelingen is het belangrijk om de verkeerssituatie goed te
blijven monitoren. Daarnaast zal het nodig zijn om voor specifieke vraagstukken een
verkeerskundig onderzoek te doen. We betrekken de samenleving hierbij, bijvoorbeeld door
vanuit een digitale enquête knelpunten en verbeterpunten in beeld te brengen.
Toelichting:
Gelet op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente en de regionale vraagstukken
is het van belang aandacht te houden voor de verkeersveiligheid en doorstroming op het
wegennet binnen de gemeente Dronten. De noodzakelijke onderzoeken kunnen met dit
budget worden uitgevoerd.
Onderwerp
Onderzoek verkeersveiligheid en
verkeersstromen

2020
-25

2021
-25

2022
0

2023
0

(Bedragen x 1.000)

Fietsverbinding De Zate - De Noord (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Een goed en volwaardig fietsnetwerk, waarbij beperkingen of barrières waar mogelijk
worden weggenomen. Voor deze situatie is de wens de bestaande oeververbinding (brug) te
verbreden om de langzaam verkeer verbinding Dronten Noord – centrum Dronten te
verbeteren.
Hoe te bereiken?
In samenspraak met de omgeving bepalen welke aanvullende maatregelen
gewenst/noodzakelijk zijn om deze fietsverbinding te verbeteren.
Toelichting:
In het GVVP is aandacht gevraagd voor de fietsverbinding De Zate. Hierbij is aangegeven de
aansluiting Oeverloper – Lijzijde te verbeteren, zo mogelijk door verbreding van de brug. In
de 2e helft van 2019 zal een onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen welke
aanvullende maatregelen nodig zijn om deze langzaam verkeer verbinding (voor fietsers en
voetgangers) te verbeteren.
Hierbij wordt niet alleen onderzoek gedaan naar de breedte van de brug, maar ook naar de
oversteek vanuit Dronten Noord via de Oeverloper in de richting van de Zate/Lijzijde. Gelet
op het gevoel van onveiligheid van deze fietsoversteek wordt deze verkeerssituatie in
samenspraak met de omgeving integraal onderzocht. Eind 2019/voorjaar 2020 zal de
uitkomst en de mogelijke financiële consequenties hiervan bekend zijn.
Onderwerp
Fietsverbinding De Zate - De Noord
(Bedragen x 1.000)

2020
p.m.

2021
0

2022
0

2023
0

Fiets- en wandelpad De Gilden (Krediet € 100.000: € 5.000 structurele kapitaallasten,
nadeel; € 2.000 dekking Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen, voordeel)
Wat te bereiken?
Op basis van de uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie inzetten op het vergroten en
versterken van de belevingswaarde van ons mooie gebied. ‘We hebben mooie dorpen
omringd door een groene landelijke omgeving. De vele wandel- en fietsroutes verbinden
onze centra en dorpen’.
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Hoe te bereiken?
Afronding van de hoofdstructuur groen in woonwijk De Gilden door het stelsel aan
recreatieve wandel/fietspaden te verbinden met de bestaande padenstructuur. Het maakt
het mogelijk om vanuit de eigen buurt aan te takken op het pad en zo een wandeling te
maken met de hond, een rondje hardlopen etc.
Toelichting:
Voor woonwijk De Gilden ontbreekt de noordelijke schakel in de padenstructuur. Er ligt een
pad langs De Baksteen welke doodloopt bij de Gildemeesterdreef. Aan de andere kant van
het spoor kan hierop aangetakt worden. Ten tijde van de aanleg van de Hanzelijn is met
ProRail voor dit doel reeds een onderdoorgang overeengekomen.
Met het verder tot ontwikkeling komen van de Poort van Dronten profiteert ook dit plan van
het pad. Werknemers kunnen via deze route op de fiets naar het werk en in de
middagpauze een wandeling te maken. Voorgesteld wordt om het pad langs de Rendiertocht
door te zetten onder het spoor door, het dijklichaam te volgen en aan te sluiten op het
Rendierpad.
Onderwerp
Fiets- en wandelpad De Gilden
BR Bovenwijkse voorzieningen
(Bedragen x 1.000)

2020
-3
2

2021
-5
2

2022
-5
2

2023
-5
2

Uitrol netwerk elektrische laadpalen (€ 10.000 structureel, nadeel)
Wat te bereiken?
Uitvoering geven aan de duurzaamheidsambities die in het Klimaatbeleidsplan zijn
opgenomen. In de wijken voorzien in een netwerk aan laadpalen voor elektrische auto's (zie
ook raadsinformatiebrief U18.014910).
Hoe te bereiken?
Op basis van de geprognosticeerde laadbehoefte betekent dit dat er ca. 20 laadpalen per
jaar geplaatst moeten worden (beleidsregels laadinfra).
Toelichting:
Er is een toenemende vraag naar openbare laadpalen. Om te voorzien in deze behoefte
worden de komende jaren elektrische laadpalen geplaatst. In samenspraak met de inwoners
wordt in 2019 een plan opgesteld voor de plaatsing van de laadpalen.
Onderwerp
Uitrol netwerk elektrische laadpalen
(Bedragen x 1.000)

2020
-10

2021
-10

2022
-10

2023
-10

Uitbreiding P+R station Dronten (€ 75.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Stimulering van het gebruik van Openbaar Vervoer door voldoende parkeercapaciteit in de
directe omgeving van station Dronten.
Hoe te bereiken?
Het huidige P+R-terrein uitbreiden met circa 50 extra parkeerplaatsen.
Toelichting:
Er komen steeds meer klachten over de capaciteit van het P+R-terrein bij station Dronten.
Het parkeerterrein staat vaak vol met als gevolg dat wordt uitgeweken naar de directe
omgeving van het station. Dit is een ongewenste situatie. NS is eigenaar van dit
parkeerterrein en beaamt ook dat uit onderzoek is gebleken dat het vol staat. Met deze
financiële bijdrage wordt getracht op basis van cofinanciering te komen tot uitbreiding van
het P+R-terrein.
Onderwerp
Uitbreiding P+R-station Dronten
(Bedragen x 1.000)
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2022
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2023
0
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Programma 3. Economie
3.1 Economische ontwikkeling
Human Capital Agenda (€ 73.000 incidenteel 2019-2023, nadeel)
Wat te bereiken?
Er is - ook in Dronten - een toenemende vraag naar goed geschoold personeel. Onze
ondernemers werven op allerlei manieren personeel, maar merken dat het erg lastig is om
goed gekwalificeerd personeel te vinden. Verder wordt bij acquisitiegesprekken voor nieuwe
bedrijven vaak als eerste gevraagd naar de lokale arbeidsmarktmogelijkheden.
Door de economische groei neemt het belang van dit thema alleen maar toe. Problemen
met het vinden en houden van personeel vormen een risico voor economische groei.
Daarom gaan we participeren in de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. De
provincie Overijssel verdubbelt de bijdragen die de gemeenten (ook buiten deze provincie)
inleggen. Er loopt een lobby om voor een zogenaamde Regiodeal in aanmerking te komen.
Dit zou de financiële slagkracht om op dit thema in te zetten nog verder vergroten.
Het doel is om een specifiek Dronter programma samen te stellen, samen met ondernemers
en onze onderwijs- en kennisinstellingen. Naast de Human Capital Agenda binnen de Regio
Zwolle zullen we ook – waar mogelijk – verbinding leggen met mogelijkheden van de
provincie Flevoland op dit gebied.
Hoe te bereiken?
We transformeren de SEA-kerngroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt tot SEA-groep
menselijk kapitaal. De bemensing van de SEA-groep wordt afgestemd op het
actieprogramma dat we opstellen.
De SEA-groep is aangesloten op de regionale initiatieven op dit gebied. Los van het delen
van kennis, houdt de arbeidsmarkt uiteraard niet op bij onze gemeentegrens. Regionale
samenwerking op dit thema maakt de aanpak sterker.
Toelichting:
Dit bedrag is eerst gedekt vanuit de IBP-gelden via de Slotrapportage 2018. Om de IBPgelden in te kunnen zetten (zie ook toelichting taakveld 0.8 Autonome ontwikkelingen)
wordt deze claim nu opgenomen in de Kadernota.
Onderwerp
Human Capital Agenda
(Bedragen x 1.000)

2020
-73

2021
-73

2022
-73

2023
-73

Uitwerking Retailvisie (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Een levendig en vitaal (stads)centrum voor Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen waar het
prettig winkelen en verblijven is.
Hoe te bereiken?
Waar nodig verfraaien we de leegstaande winkelpanden om de uitstraling en het
winkelcentrum op niveau te houden.
Vitale centra hebben meerdere functies. Als pilot voor de Omgevingsvisie onderzoeken we
de mogelijkheid voor een flexibilisering van de bestemmingsplannen.
Voor de uitwerking van de Retailvisie stellen we samen met de stakeholders een
uitvoeringsagenda (actieplannen) op. Hierbij brengen we de bijdrage en rol van de
stakeholders in beeld. We betrekken hierbij ook de inrichting van de openbare ruimte,
bijvoorbeeld om de overlast van fietsers in de winkelcentra tegen te gaan. We evalueren,
waar nodig, de huidige samenwerkingsverbanden en doen aanbevelingen voor de
toekomstige samenwerking.
We starten een pilot voor een geleidelijke verandering en balans tussen zondagsrust en
zondagsopenstelling. We peilen de behoefte bij ondernemers en inwoners.
Toelichting:
Samen met stakeholders zullen we per kern in beeld brengen wat er nodig is om tot
toekomstbestendige centra te komen. Hierbij betrekken we ook de inrichting van de
openbare ruimte. Onderwerp van onderzoek is ook de uitstraling van de winkels en het
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ondernemerschap, deze dragen in belangrijke mate bij aan het beeld en de beleving in de
centra.
Met de Retailvisie als basis gaan we nu over tot het uitwerken van actieplannen. De inzet is
om te komen tot levendige en vitale dorpscentra in onze gemeente. Deze plannen worden
afzonderlijk aan de raad aangeboden.
Nieuwe Natuur (€ 35.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
We zetten ons in voor het behoud van ons landschap, plattelandscultuur en bescherming
van milieu en biodiversiteit.
Hoe te bereiken?
Met de projecten als Nieuwe Natuur faciliteren en stimuleren we met provincie Flevoland
nieuwe functies van ons landschap. Dit in overleg met ondernemers, boeren, inwoners en
natuurorganisaties.
Toelichting:
De in 2018 vastgestelde Realisatieovereenkomst vormt de basis voor de uitvoering van het
project Nieuwe Natuur. Het gevraagde budget is benodigd om vanuit de gemeente de
projectbegeleiding te verzorgen op basis waarvan de plannen verder worden uitgewerkt en
de RO procedure wordt opgestart.
Onderwerp
Nieuwe Natuur
(Bedragen x 1.000)

2020
-35

2021
0

2022
0

2023
0

Van Eiland naar Wijland (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Uitvoering geven aan de kernopgave van het gebied: versterken van de samenhang in het
gebied en het leggen van nieuwe verbindingen binnen het gebied in de omgeving.
De opgaven in het gebied worden projectmatig opgepakt met de betreffende stakeholders.
De focus ligt op activiteiten met maatschappelijke impact (omgeving Wisentbos) en
economische activiteiten (omgeving Aeres/Warmonderhof – Green Campus).
Hoe te bereiken?
We hebben een bestuursopdracht opgesteld waarin de volgende onderzoeksvragen centraal
staan;
Hoe zorgen we ervoor dat:
 We uitvoering blijven geven aan de kernopgave van het gebied (versterken van de
samenhang in het gebied en het leggen van nieuwe verbindingen binnen het gebied
en de omgeving) in deze fase van het proces;
 De opgaven en wensen in het Wijland-gebied opgepakt worden;
 De stakeholders in het gebied betrokken blijven bij het gebied en bij elkaar.
Toelichting:
In 2012 hebben Aeres Groep en gemeente Dronten de Gebiedsvisie Drieslag-Wisentweg
‘Van Eiland naar Wijland’ opgesteld. Stakeholders zijn vervolgens nauw betrokken bij de
concretisering van de gebiedsvisie, wat geleid heeft tot een programma van
(voorkeurs)maatregelen.
Nog niet alle voorkeursmaatregelen die opgesteld zijn in 2014 zijn echter afgerond, en met
het verstrijken der tijd komen er aanvullende opgaven en wensen vanuit de stakeholders uit
het Wijland-gebied bij. Tevens zijn er vervolgstappen nodig op de uitgevoerde maatregelen.
We zijn nu bezig om dit in beeld te brengen en zullen met een afzonderlijk voorstel met
financiële onderbouwing naar uw raad komen.
Onderwerp
Van Eiland naar Wijland
(Bedragen x 1.000)
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Programma 4. Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant (€ 75.000 voor 2020-2021 incidenteel,
nadeel)
Wat te bereiken?
We maken een plan van aanpak huisvesting primair onderwijs Swifterbant.
Hoe te bereiken?
We onderzoeken samen met de scholen de mogelijkheden van (nieuwe) huisvesting en
komen met een scenario voor de huisvesting van het PO in Swifterbant.
Toelichting
Het huidige accommodatiebeleid (onderwijshuisvesting) gaat uit van een beheercyclus om
de 5 jaar. De nieuwe periode betreft de jaren 2020-2025. Voor deze komende periode is
een uitvoeringsprogramma voorzien in het huidige accommodatiebeleidsplan. Om goed te
kunnen aansluiten bij de actuele ontwikkelingen is op het gebied van onderwijshuisvesting,
zowel een actualisering als een indexering van de opgenomen bedragen noodzakelijk. Dit
heeft te maken met de VNG-normering. Daarnaast zou rekening gehouden moeten worden
met de stijgende bouwkosten. In 2020 wordt het accommodatiebeleidsplan (zoals in 2015
vastgesteld) geactualiseerd, zowel wat betreft inhoud als wat betreft de benodigde
investering en dekking. Wat betreft dekking zullen we dan de benodigde extra middelen in
beeld brengen.
Onderwerp
Onderzoek huisvesting primair onderwijs
Swifterbant

2020
-50

2021
-25

2022
0

2023
0

(Bedragen x 1.000)

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer/ werkplekken (€ 25.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Gemeente en Onderwijs delen de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich
optimaal te laten ontwikkelen. Voor jongeren waarvan we verwachten dat zij na de
middelbare school niet verder leren, gaan we flexibele ontwikkel- en leerlijnen maken.
Hoe te bereiken?
Samen met de jongeren, onderwijs, jongerenwerkers en werkgevers wordt op een
laagdrempelige wijze kennis gemaakt en ervaring, kennis en kunde gedeeld om te komen
tot nieuwe ontwikkellijnen voor jongeren.
Toelichting:
Dit is onderdeel van themaplan opvoeden en opgroeien en participatie. Besluitvorming over
de themaplannen heeft al plaatsgevonden.
Onderwerp
Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer/
werkplekken

2020
-25

2021
0

2022
0

2023
0

(Bedragen x 1.000)

Kadernota 2020

48

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Motorische basisvaardigheden (€ 30.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
We zetten in op het in beeld krijgen van de motorische vaardigheden van jongeren, zodat
we ze kunnen stimuleren om beter te bewegen.
Hoe te bereiken?
Samen met scholen en sportverenigingen en de buurtsportcoaches worden kinderen getest
op hun fysieke mogelijkheden/ motoriek om zodoende een goed beweegadvies te kunnen
afgeven.
Toelichting:
Maakt onderdeel uit van het themaplan gezonde leefstijl. Besluitvorming over de
themaplannen heeft al plaatsgevonden.
Onderwerp
Motorische basisvaardigheden
(Bedragen x 1.000)

2020
-30

2021
-30

2022
-30

2023
0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Onderhoud kunst in de openbare ruimte (dekking via reguliere begroting)
In het jaar 2019 wordt een nieuw landschapskunstwerk gerealiseerd in de gemeente
Dronten. De provincie Flevoland heeft hiervoor de opdracht gegeven en de provincie betaalt
de realisatie van het werk. Na oplevering wordt het kunstwerk in eigendom overgedragen
aan de gemeente en zal de gemeente verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het
werk. Geschat wordt dat er voor het onderhoud € 2.000 per jaar nodig is. Dit is een
schatting op basis van de ontwerptekeningen. Na verloop van tijd zal blijken wat de
werkelijke onderhoudskosten zijn. De dekking voor deze extra lasten loopt via de
beschikbare ruimte in de reguliere post onderhoud kunst in openbare ruimte.

5.6 Media
Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten (€ 22.000 structureel, nadeel)
Wat te bereiken?
Een openbare bibliotheek die bijdraagt aan meerdere programma's uit de collegeplanning,
zoals vitale centra, het optimaal opgroeien van kinderen, participatie van inwoners,
zelfredzaamheid van inwoners.
Hoe te bereiken?
Verhoging van het budget voor bibliotheekwerk met € 22.000 structureel.
Toelichting:
Bij de subsidieaanvraag 2019 is door FlevoMeer Bibliotheek verzocht om een structurele
verhoging van de subsidie, los van de gebruikelijke indexering van de subsidie. FlevoMeer
vraagt om deze extra subsidie omdat door het teruglopen van inkomsten (minder betalende
leden) de begroting van FlevoMeer onder druk komt te staan. Het gevolg hiervan is dat er
vacatureruimte niet meer wordt ingevuld. Hierdoor kan FlevoMeer minder doen aan het
ontwikkelen van de dienstverlening, minder deelnemen in netwerken en minder
programmeren op thema's als gezondheid, armoede, eenzaamheid, mediawijsheid en
digitale vaardigheden. De laatstgenoemde thema's zijn belangrijk in het licht van de doelen
van de themaplannen in het sociaal domein.
Onderwerp
Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten
(Bedragen x 1.000)
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-22
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5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Ontwikkeling Strandbeleid (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Het versterken van de recreatieve functie aan de oostkant Dronten door een
kwaliteitsverbetering van de stranden in dit gebied.
Hoe te bereiken?
Door in samenspraak met de stakeholders te komen tot een gedragen toekomstvisie met
betrekking tot de stranden.
Toelichting:
In maart is de bestuursopdracht ‘Ontwikkeling Strandbeleid’ door het college vastgesteld. In
het proces om te komen tot nieuw strandbeleid worden stakeholders nauw betrokken en
wordt volop ingezet op bewonersparticipatie. Hieruit zullen wellicht een aantal maatregelen
of activiteiten komen die bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de stranden en
aanpalende voorzieningen. Eind 2019 zal de uitkomst en de mogelijke financiële
consequenties hiervan bekend zijn.
Onderwerp
Ontwikkeling Strandbeleid
(Bedragen x 1.000)

2020
p.m.

2021
0

2022
0

2023
0

Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme (€ 40.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Vanuit de Sociaal Economische Visie inzetten op de versterking van Vrijetijdseconomie.
Hoe te bereiken?
Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme, door actualisatie van de
fietsknooppuntenkaart en het versterken van de gebiedspromotie door het opstellen van
een vrijetijdsmagazine.
Toelichting:
Fietsknooppuntenkaart
Enkele jaren geleden is voor Dronten een fietsknooppuntenkaart ontwikkeld. De kaart is
verouderd en toe aan een herziening.
Voor het ontwerp, de opmaak en drukkosten van 5.000 kaarten is eenmalig € 15.000
benodigd.
Vrijetijdsmagazine
Voor gebiedspromotie van de recreatieve en toeristische sector wordt voor de start van het
seizoen in 2020 een vrijetijdsmagazine gemaakt. Het magazine wordt in samenwerking met
de SEA kerngroep vrijetijdseconomie en Dronten Marketing ontwikkeld. Hiervoor is
incidenteel € 25.000 benodigd. Hierna zal worden bezien welke effecten er mogelijk een
vervolg krijgen.
Onderwerp
Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme
(Bedragen x 1.000)
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0
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Programma 6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Sociaal Domein algemeen, externe ontwikkelingen en monitoring (€ 200.000 incidenteel,
nadeel)
Wat te bereiken?
We investeren in een aanpak waarbij beleidsvelden met elkaar worden verbonden.
Hoe te bereiken?
We realiseren vijf themaplannen waarin de rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke
partners en de gemeente duidelijk is. We bewegen deels van gecontracteerde partners naar
het maatschappelijk voorveld.
We zetten in op preventie en een breed aanbod van maatschappelijke voorzieningen.
We realiseren een aangepaste manier van inkoop van gecontracteerde zorg. Ook nemen we
de werkwijze van het sociaal domein onder de loep, onder andere door invoering van de
nieuwe route en de omgekeerde toets. Daarnaast voeren we de omgekeerde verordening in.
We spelen in op externe ontwikkelingen (€ 150.000), zoals de invoering van het
abonnementstarief. We zorgen ervoor dat ondersteuningsvragen tijdig afgehandeld blijven
worden, bij een toename van vragen van inwoners. We monitoren indicatoren strategie
Sociaal Domein via storytelling en data (€ 50.000).
Onderwerp
Inspelen op externe ontwikkelingen Sociaal
Domein
Monitoren indicatoren strategie Sociaal
Domein

2020
-150

2021
-150

2022
-150

2023
0

-50

-50

-50

0

(Bedragen x 1.000)

Herijking strategie Sociaal Domein (incidenteel € 50.000, nadeel)
Wat te bereiken?
We evalueren de strategie, de themaplannen sociaal domein en de ingezette activiteiten.
Hoe te bereiken?
Deze evaluatie gebruiken we om de strategie van het sociaal domein te herijken en te
komen tot een nieuwe strategie 2023 en verder.
Onderwerp
Herijking strategie Sociaal Domein
(Bedragen x 1.000)

2020
0

2021
-50

2022
0

2023
0

Problematische schulden oplossen (€ 188.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
We streven naar een inclusieve samenleving, waarin verschil er mag zijn.
We stimuleren inwoners om naar elkaar om te zien.
We herkennen en erkennen de waarde van mantelzorgers en zijn ons bewust van de
spankracht van vrijwilligers.
Het aantal inwoners met problematische schulden neemt af.
Hoe te bereiken?
Meer kwetsbare inwoners doen mee. Samen met onze inwoners en maatschappelijke
partners ontwikkelen we activiteiten om dit te bereiken
Zo willen we onder andere de noodzaak voor het gebruik van de voedselbank terugdringen
en de integratie van statushouders adequaat oppakken.
Om dit te bereiken gaan we onder andere de volgende activiteiten ondernemen:
 Budgetbeheer op maat (€ 45.000);
 Outreachend werken en inzet op de keten verslavingszorg (€ 43.000);
 Implementatie stress sensitieve methodiek (In 2020 € 50.000);
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Vergroten van kennis over schuldhulpverlening binnen de gemeente mogelijkheden/
Aanpak schuldhulpverlening en bewindvoering (€ 50.000).
Dit is een onderdeel van het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden.
Besluitvorming over de themaplannen heeft al plaatsgevonden.
Onderwerp
Kennis, beleid schulden en bewindvoering
Implementatie van o.a. een stress sensitieve
methodiek
Budgetbeheer op maat
Keten verslavingszorg/outreachend werk

2020
-50
-50

2021
-50
0

2022
-50
0

2023
0
0

-45
-43

-45
-43

-45
-43

0
0

(Bedragen x 1.000)

Iedereen doet mee (€ 379.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
We stimuleren dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen en
senioren relevant zijn in onze samenleving. Daarbij past dat we aandacht hebben voor hen
die daar niet meer toe in staat zijn. Zoals inzet voor een dementievriendelijke gemeente.
Hoe te bereiken?
Meer (kwetsbare) inwoners voeren zelf regie.
We stimuleren en faciliteren coalities van inwoners, maatschappelijke partners en gemeente
om mogelijkheden voor het volhouden van intensieve mantelzorg te ondersteunen.
We onderzoeken de mogelijkheden voor een respijtvoorziening.
We zetten het programma Lang zult u wonen door.
We stimuleren en faciliteren activiteiten en coalities die dit bevorderen, zoals:
 Coalitie tegen eenzaamheid (€ 50.000);
 Mantelkring (€ 95.000);
 Vraag Elkaar (€ 85.000);
 Lang zult u wonen (€ 11.000);
 Mantelzorg (€ 50.000);
 Voedselbank (€ 25.000);
 De Kans (€ 63.000).
Dit is een onderdeel van het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden.
Besluitvorming over de themaplannen heeft al plaatsgevonden.
Onderwerp
Coalitie tegen eenzaamheid
Mantelkring
Vraagelkaar
De Kans (Meerpaal)
Voedselbank
Lang zult u wonen
Mantelzorg
(Bedragen x 1.000)

2020
-50
-95
-85
-63
-25
-11
-50

2021
-50
-95
-85
-63
-25
-11
-50

2022
-50
-95
-85
-63
-25
-11
-50

2023
0
0
0
0
0
0
0

Goede gezondheid en maatschappelijke participatie (€ 28.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Goede gezondheid en maatschappelijke participatie stimuleren elkaar.
Hoe te bereiken?
 We willen een inclusieve samenleving waar inwoners zich veilig voelen en prettig
wonen;
 We ontwikkelen met onze inwoners en maatschappelijke partners activiteiten om dit
te realiseren;
 We realiseren een sluitende keten verslavingszorg van preventie tot nazorg
(€ 28.000).
Dit is een onderdeel van het themaplan Gezonde leefstijl. Besluitvorming over de
themaplannen heeft al plaatsgevonden.
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Onderwerp
Sluitende keten verslavingszorg
(Bedragen x 1.000)

2020
-28

2021
-28

2022
-28

2023
0

6.2 Wijkteams
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal (€ 500.000, incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Om kinderen en jongeren optimaal te laten ontwikkelen is de verbinding met onderwijs en
zorg cruciaal. Dat geldt ook om de groep kwetsbare jongeren beter op weg helpen om
zelfstandig te wonen
Hoe te bereiken?
Dit realiseren we via:
 Een tussenvoorziening op het primair en voortgezet onderwijs (€ 100.000);
 Woonstart (€ 200.000);
 Voorschoolse tussen voorziening (€ 100.000);
 Versterking onderwijs en jeugdhulp (€ 100.000).
Een ander belangrijk onderdeel is dat we minder kinderen willen met een taal- of
ontwikkelingsachterstand. Dit realiseren we via Voorschoolse (tussen)voorziening(en).
Ook zetten we in op hulp voor kinderen om de gevolgen van vechtscheidingen te
voorkomen.
Dit is een onderdeel van het themaplan Opgroeien en Opvoeden. Besluitvorming over de
themaplannen heeft al plaatsgevonden.
Onderwerp
Tussenvoorziening PO en VO
Woonstart
Voorschoolse tussenvoorziening
Verstrekking onderwijs en jeugdhulp
(Bedragen x 1.000)

2020
-100
-200
-100
-100

2021
-100
-200
-100
-100

2022
-100
-200
-100
-100

2023
0
0
0
0

Uitbreiding beleidsformatie Wmo (€ 50.000 voor 2020-2023 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Beleidsformatie Wmo op orde.
Hoe te bereiken?
Sinds de decentralisaties worden we jaarlijks geconfronteerd met nieuwe regelingen en
verplichtingen, zoals het abonnementstarief en beschermd wonen. Dit zijn voorbeelden van
taken die door de gemeente per dit jaar of komende jaar moeten worden opgepakt. Vanaf
2020 wordt nu om dekking gevraagd voor 21 uur (32 uur minus 11 uur = 21 uur). De
formatie plaats is 32 uur waarvan reeds structureel beschikbaar is 7 uur (Generatiepact) en
4 uur minder werken van een andere beleidsmedewerker. Additioneel wordt daarom 21 uur
gevraagd. De jaren 2020-2023 wordt deze functie incidenteel begroot. Er wordt nog bezien
hoe dit in de periode hierna kan worden georganiseerd.
Onderwerp
Uitbreiding beleidsformatie Wmo
(Bedragen x 1.000)

2020
-50

2021
-50

2022
-50

2023
-50

Contractmanager zorgpartijen (€ 104.000 voor 2020-2023 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Sinds de decentralisaties kopen we als gemeente zorg in voor inwoners, die ondersteuning
nodig hebben. Daar gaat mee gepaard dat we hebben te voldoen aan wettelijke
verplichtingen en aan vereisten van rechtmatigheid en doelmatigheid. Het is daarbij van
belang dat we bewaken of wordt voldaan aan de doelstellingen van de (raam)overeenkomst
tussen gemeente en zorgpartijen en de doelstellingen van de gemeente. Het monitoren van
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deze doelstellingen is een taak van de contractmanager. Deze taak in de bedrijfsvoering is
nieuw als gevolg van de decentralisaties. In 2019 hebben we deze incidenteel gedekt uit
bestemmingsreserve SD.
Hoe te bereiken?
In de overeenkomsten met de zorgpartijen zijn voorwaarden opgenomen op casusen organisatieniveau en zijn de Kritische Prestatie Indicatoren vastgelegd.
De Contractmanager stuurt hierop tijdens de gesprekken met de zorgaanbieder. Om onder
meer de transformatie doelstellingen (o.a. kwaliteit, innovatie, afschaling) met de
gecontracteerde zorg aanbieders te kunnen behalen is de inzet van een contractmanager
noodzakelijk. De Contractmanager functioneert als een spin in een web van relaties en
verhoudingen. Zo is de Contractmanager de schakel vanuit de gemeente naar de
aanbieders, maar ook naar de backoffice en andere partijen die van invloed zijn om de
resultaten te behalen.
Onderzoeken en vergelijkingen met andere gemeenten tonen aan dat er bij 43
zorgaanbieders minimaal een Fte contractmanagement noodzakelijk is om de doelstellingen
te behalen. De jaren 2020-2023 wordt deze functie incidenteel begroot. Er wordt nog bezien
hoe dit in de periode hierna kan worden georganiseerd.
Onderwerp
Contractmanager zorgpartijen
(Bedragen x 1.000)

2020
-104

2021
-104

2022
-104

2023
-104

6.5 Arbeidsparticipatie
Goede gezondheid en maatschappelijke participatie (€ 98.000, incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Goede gezondheid en maatschappelijke participatie stimuleren elkaar.
Hoe te bereiken?
 We willen een inclusieve samenleving waar inwoners zich veilig voelen en prettig
wonen;
 We ontwikkelen met onze inwoners en maatschappelijke partners activiteiten om dit
te realiseren;
 We zetten in op re-integratietrajecten naar werk, die starten met de aandacht op
positieve gezondheid (€ 98.000).
Dit is een onderdeel van het themaplan Participatie. Besluitvorming over de themaplannen
heeft al plaatsgevonden.
Onderwerp
Re-integratietrajecten vanuit gezondheid
naar werk

2020
-98

2021
-98

2022
-98

2023
0

(Bedragen x 1.000)
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Programma 7. Volksgezondheid en milieu
7.3 Afval
Activiteiten voor een afvalloze samenleving (€ 15.000 en bedrag p.m. incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
We willen bijdragen aan een leefomgeving die sociaal, leefbaar, duurzaam en
klimaatbestendig is. Wij omarmen het streven naar een afvalloze samenleving.
Hoe te bereiken?
Op het gebied van afval en grondstoffen zetten we de ingezette koers voort. Dit betekent
voor 2020 - 2023:
 We streven naar de landelijke doelstellingen van 100 kilogram restafval per inwoner
per jaar en een scheidingspercentage van 75%. Met een gerichte communicatiecampagne voor PMD wordt ingezet op bewustwording en gedragsbeïnvloeding van
inwoners. Daarnaast willen we met gedragsinterventies de bijplaatsingen
ondergrondse containers aanpakken;
 We stellen een zwerfafvalbeleidsplan op wat wordt vastgesteld;
 We zetten in op zowel meer recycling van grondstoffen als ook op preventie van het
ontstaan van afval;
 We bevorderen samenwerkingen, benutten regionale kansen en stimuleren lokale
initiatieven op gebied van circulaire economie;
 We onderzoeken de mogelijkheden om van de milieustraat een circulaire
grondstoffenrotonde te maken waar behalve het scheiden van grof huishoudelijk
afval ook ingezet wordt op kringloopbedrijvigheid, educatie en
tentoonstellingsruimte. We presenteren hiervoor een toekomstbeeld;
 We stimuleren inwoners tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het
voorkomen van afval. Om inwoners beter van dienst te zijn en beter te informeren
over afvalpreventie en afvalscheiding is een nieuwe website gewenst;
 We onderzoeken op welke wijze wij het restafval nog verder kunnen laten dalen en
zullen de financiële effecten van de voorgestelde maatregelen voor inwoners in kaart
brengen;
 We houden bij de voorgestelde maatregelen rekening met de minder
draagkrachtigen in onze gemeente;
 We faciliteren inwoners met de juiste communicatie, service en voorzieningen;
 We volgen technologische ontwikkelingen en daar waar mogelijk sluiten we aan op
innovatieve maatregelen;
 We streven naar zo min mogelijk afval op scholen en het afval dat ontstaat, scheiden
we zo goed mogelijk. Daarbij wordt ook ingezet op educatie;
 We onderzoeken de mogelijkheid om de ja-ja sticker in te voeren.
Toelichting:
De jeugd heeft de toekomst en jong geleerd is oud gedaan. Om de ingezette koers naar
minder restafval en uiteindelijk een afvalloze samenleving voort te zetten wordt ingezet op
maatregelen die afvalpreventie en afvalscheiding op scholen bevorderen. We zetten in op
afvalloze scholen waarbij scholen streven naar zo min mogelijk afval en het afval dat
ontstaat zo goed mogelijk te scheiden. Daarbij wordt ook ingezet op educatie. Voor de
uitwerking en realisatie van deze plannen wordt een bedrag geraamd van circa € 15.000.
Er wordt een advies voorbereid voor de mogelijke invoering van de ja-ja sticker. Gemeente
Utrecht raamde voor de invoering 2 jaar projectmanagement € 80.000. Indien de gemeente
Dronten in 2019 besluit om tot de invoering over te gaan, wordt voorgesteld om een bedrag
op te nemen voor gedeeltelijke dekking van de invoering. Dit is een p.m. post omdat dit pas
duidelijk wordt na de gerechtelijke uitspraak.
Onderwerp
Afvalloze scholen en educatie
Invoeren ja-ja sticker
(Bedragen x 1.000)
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2020
-15
p.m.

2021
0
0

2022
0
0

2023
0
0
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Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening
Programmaleiding Omgevingswet en implementatie (Omgevingswet 2020-2023 € 1.199.000
incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
We maken het voor inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers makkelijk om
met nieuwe initiatieven te komen. De komst van de Omgevingswet, waarin gemeente en
inwoners op een andere wijze met elkaar samenwerken, helpt hierbij.
Hoe te bereiken?
We richten de gemeentelijke procedures zo in dat inwoners, maatschappelijke partners en
ondernemers deze zo gemakkelijk mogelijk kunnen doorlopen. Dit doen we onder andere
door:
 Het faciliteren van participatie en innovatieve werkvormen;
 We ontwikkelen een omgevingsvisie. In 2021 hebben we de zaken die ‘moeten’
volgens de Omgevingswet geregeld en weten we hoe we de Omgevingswet verder
gaan ontwikkelen;
 We ontwikkelen wijkgericht werken door;
 We verbinden Samen Actief en wijknetwerken Dronter Koers met elkaar en werken
samen met partners in de wijk, zoals Dorpsbelangen.
Toelichting:
Op1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt wet- en
regelgeving die op dit moment in 26 verschillende wetten en talloze Algemene Maatregelen
van Bestuur is opgenomen en die allemaal betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
De huidige verbrokkeling leidt tot afstemmings- en coördinatieproblemen en verminderde
kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. Daarom heeft de wetgever besloten tot
een complete vernieuwing van het stelsel door de invoering van de Omgevingswet. De
Omgevingswet streeft vier doelen na:
1. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak;
2. Versnellen en verbeteren van besluitvorming;
3. Samenhangende benadering van beleid, besluitvorming en regelgeving;
4. Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte.
Om voor een goede invoering van de Omgevingswet te zorgen, is een programmastructuur
opgezet. Al eerder zijn door de gemeenteraad middelen vrijgemaakt voor de
programmaleiding. Inmiddels is een programmamanager op 1 februari 2019 gestart en
wordt het programma ingericht.
De invoering van de Omgevingswet is een omvangrijke klus waarvoor veel capaciteit nodig
is vanuit de organisatie. Er moeten aanpassingen komen op diverse werkprocessen. Onze
informatiearchitectuur moet worden aangepast aan nieuwe landelijk (verplichte) systemen.
Er moet veel aandacht worden besteed aan inwonersparticipatie, zowel op beleidsmatig
niveau (bijvoorbeeld bij de invulling van de vraag wat de gemeente Dronten beoogd met de
fysieke leefomgeving) als op casusniveau (bijvoorbeeld bij afstemming met
initiatiefnemers).
De VNG heeft een financieel dialoogmodel ontworpen waar inzichtelijk wordt gemaakt met
welke invoeringskosten gemeenten rekening moeten houden. Dit zijn onder andere:
 Ontwikkelkosten voor diverse instrumenten uit de Omgevingswet (omgevingsvisie,
omgevingsplan, omgevingsvergunning en omgevingsprogramma) inclusief benodigde
inwonersparticipatie;
 Het aanpassen van de informatiearchitectuur;
 Personele capaciteit;
 Opleiding en training;
 Communicatiekosten.
Dit dialoogmodel is samen met allerlei betrokkenen ook voor Dronten ingevuld. Hieruit blijkt
dat voor de periode 2019-2024 € 1,9 miljoen nodig is voor invoeringskosten van de
Omgevingswet, verdeeld over deze jaren. Dit bedrag komt overeen met het gemiddelde
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bedrag dat gemeenten van dezelfde omvang moeten toerekenen aan de implementatie van
de wet. Zie ook factsheet financieel dialoogmodel VNG en raadsvoorstel B19.000913. Het
betreft dus meerjarig incidenteel geld, dat niet al elders in de begroting is opgenomen voor
onder andere beheer op orde van gerelateerde taken. Voor een aantal onderwerpen binnen
de Omgevingswet kan de gemeenteraad keuzes maken ten aanzien van de temporisering,
zoals bij het vaststellen van een omgevingsvisie. Afhankelijk van de keuze van het tijdstip
zal een aantal kosten eerder of later in de tijd moeten worden gemaakt. Daarom is voor
2022 en 2023 een p.m.-post opgenomen.
Maar niet op alle gebieden heeft de gemeenteraad keuzevrijheid: in 2019 en 2020 moeten
veel taken worden opgepakt om ervoor te zorgen dat we aan onze wettelijke verplichtingen
kunnen voldoen vanaf 1 januari 2021.
Onderwerp
Aanvullend budget op Kadernota 2018 in het
kader van programmaleiding Omgevingswet
Invoeringskosten Omgevingswet op basis
van Financieel Dialoogmodel VNG

2020
0

2021
-105

2022
0

2023
0

-465

-629

p.m.

p.m.

(Bedragen x 1.000)

Herontwikkeling Spelwijk (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Inzet op een toekomstbestendige visie en ontwikkeling van het gebied Spelwijk in
Swifterbant.
Hoe te bereiken?
In samenspraak met de diverse stakeholders in het gebied wordt een inspirerend
visiedocument opgesteld, voorzien van verschillende haalbare varianten.
Toelichting:
De gemeenteraad heeft bij amendement gevraagd om te komen met een plan van aanpak
voor de herontwikkeling / revitalisering van Spelwijk. Daarbij is gevraagd om via een
participatietraject en ‘out of the box’ benadering meerdere varianten voor te leggen aan de
gemeenteraad. In 2019 wordt gewerkt aan deze visie en de uitkomst inclusief mogelijke
financiële consequenties worden integraal voorgelegd aan de gemeenteraad.
Onderwerp
Herontwikkeling Spelwijk
(Bedragen x 1.000)

2020
p.m.

2021
0

2022
0

2023
0

8.3 Wonen en bouwen
Optimalisatie BAG- en BGT-werkzaamheden (€ 106.000 incidenteel voor 2020-2023,
nadeel; € 11.000 incidenteel 2020, nadeel)
Wat te bereiken?
Kwalitatief volledige en betrouwbare informatie.
Hoe te bereiken?
Door 1 Fte formatie-uitbreiding en implementatie van een mutatiedetectiesysteem.
Toelichting:
Het uitvoeren van mutaties op de geometrie en de administratieve verwerking daarvan in
de BAG is een arbeidsintensief proces. Deze mutaties worden op dit moment in een
minimale geometrische nauwkeurigheid uitgevoerd.
Daarbij komt dat de cyclus van het gebiedsgericht werken niet optimaal is ingericht,
waardoor als gevolg van het ontbreken van personele beschikbaarheid elke mutatie via de
landmeter niet gegarandeerd binnen de wettelijke termijn van zes maanden (wet BAG)
wordt verwerkt.
Ook wordt de kwaliteit van de BAG steeds belangrijker. Kwaliteitscontroles worden door de
diverse overheidsinstanties nauwlettend gevolgd.
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De nieuw aan te stellen functionaris gaat zowel de geometrie als de administratieve
aanpassingen in één mutatie doorvoeren. Hierdoor wordt naast de BAG ook de BGT gevoed
met nieuwe kwalitatief volledige en betrouwbare informatie.
Daarnaast wordt de functionaris belast met de uitvoering van het toezicht op gestarte,
gereed gekomen bouwwerken alsmede tussentijdse verbouwingen. Dit wordt met de komst
van de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. De jaren 2020-2023 wordt deze functie
incidenteel begroot.
Onderwerp
Functionaris BAG
Optimalisatie BAG en BGT werkzaamheden
detectiesysteem
Optimalisatie BAG en BGT werkzaamheden
(Bedragen x 1.000)

2020
-86
-20

2021
-86
-20

2022
-86
-20

2023
-86
-20

-11

0

0

0

Geo-visie: mutatiesignalering (€ 20.000 structureel, nadeel)
Wat te bereiken?
Het tijdig verwerken van mutaties, zodat voldaan wordt aan de wetgeving BAG.
Hoe te bereiken?
Implementatie van mutatiesignalering.
Toelichting:
Wetgeving Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) schrijft voor dat een mutatie
binnen zes maanden na het ontstaan van het verschil verwerkt is in de basisregistratie. Met
behulp van mutatiesignalering is het mogelijk om op basis van verschillende bronnen
geautomatiseerd mutaties in het veld te constateren. Dit houdt in dat het systeem meldt
waar een verschil is ontstaan tussen basisregistratie en lucht- en/of satellietfoto. Hierdoor
kunnen doelgericht verschillen worden opgelost, dat levert meer snelheid op, die
noodzakelijk is voor de wet BAG.
Onderwerp
Geo-visie: mutatiesignalering
(Bedragen x 1.000)

2020
-20

2021
-20

2022
-20

2023
-20

Doorontwikkeling gegevens basisregistraties (€ 5.000 structureel, nadeel; € 20.000
incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Kwaliteitsverbetering en het actueel houden van gegevens uit de basisregistraties en het
opsporen van onrechtmatigheden.
Hoe te bereiken?
Doorontwikkeling van de huidige berichtenmodule tot een databank.
Toelichting:
Momenteel gebruiken we Key2DDS als berichtenmodule om de gegevens uit de
basisregistraties over de diverse applicaties op de vakafdelingen actueel te houden. Centric
ontwikkelt momenteel Key2DDS door tot een databank met daarin alle basisregistraties en
diverse gegevens.
Deze wijziging stelt ons op den duur in staat om diverse gegevens met elkaar te vergelijken
en daarmee de kwaliteit te waarborgen. Hierbij kunnen we ook onrechtmatigheden
opsporen.
De wijzigingen van Key2DDS vragen diverse aanpassingen inde architectuur van ons ICTlandschap en leveren een ander licentiemodel van Key2DDS op.
Onderwerp
Doorontwikkeling gegevens basisregistraties
structureel
Doorontwikkeling gegevens basisregistraties
incidenteel

2020
-5

2021
-5

2022
-5

2023
-5

-20

0

0

0

(Bedragen x 1.000)
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Woonvisie en ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest
centrum Dronten (€ 170.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Er is een adequaat en divers woonaanbod beschikbaar dat aansluit bij de ambitie uit de
woonvisie. We zetten in op innovatieve toekomstgerichte duurzame woonwijken met
groen in alle kernen. We omarmen nieuwe woonvormen als tiny houses, mantelzorg-wonen
en levensloopbestendig wonen.
Hoe te bereiken?
Bij de actualisatie van de Woonvisie bepalen we de ambities na 2021.
We geven uitvoering aan de huidige woonvisie, deze loopt tot 2021. We bouwen per jaar
gemiddeld 250 woningen naar behoefte, in Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten. We
passen innovatieve woonvormen waar mogelijk toe.
We brengen potentiële ontwikkellocaties in beeld voor woningbouw. Te denken valt aan de
vrijkomende locaties vanuit het accommodatiebeleid en de inzet op nieuwe huisvesting voor
de scholen in het primair onderwijs.
We stellen een visie op over de ontwikkeling van de sporthal Het Dok.
We stellen een integrale ontwikkelvisie voor de west- en zuidzijde van het centrum op, gelet
op de vrijkomende locaties van Ichthus College en Almere College.
Toelichting:
We geven uitvoering aan de Woonvisie door het ontwikkelen van diverse
woningbouwlocaties binnen de gemeente Dronten. De actuele ontwikkelingen (voor de korte
termijn) zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019 en 2020. Voor de
komende jaren wordt aanvullend ingezet op het opstellen van een ontwikkelvisie voor een
aantal locaties in Dronten. Voor deze potentiële ontwikkellocaties wordt onder andere in
beeld gebracht welke plancapaciteit voor woningbouw (op termijn) beschikbaar kan komen.
Onderwerp
Woonvisie
Ontwikkelvisie herontwikkeling
schoollocaties/ Sporthal Het Dok
Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten
(Bedragen x 1.000)

2020
-75
-60

2021
0
0

2022
0
0

2023
0
0

-35

0

0

0

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan (€ 45.000 in 2020 en € 15.000 in 2021
incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
De doelstellingen uit het Klimaatbeleidsplan realiseren, door uitvoering te geven aan het in
2019 opgestelde uitvoeringsprogramma.
Hoe te bereiken?
Opstellen van een Transitievisie Warmte en Platform Duurzaam Doen Dronten faciliteren.
Toelichting:
Transitievisie Warmte
Naar verwachting wordt het Klimaatakkoord nog voor de zomer van 2019 vastgesteld. In
het Klimaatakkoord worden afspraken gemaakt omtrent het aardgasvrij maken van de
gebouwde omgeving. In het Klimaatakkoord wordt vastgelegd dat de Transitievisie Warmte
uiterlijk eind 2021 is vastgelegd. In deze visie maken gemeenten met betrokkenheid van
stakeholders een tijdpad waarin vastgelegd wordt waarop wijken van het aardgas gaan.
In het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan is € 30.000 gereserveerd voor deze visie.
Gelet op het onderwerp en het belang is dit naar verwachting te weinig. In het programma
zijn niet meer middelen beschikbaar.
Projectplan 2020 Duurzaam Doen Dronten
In 2019 heeft het platform Duurzaam Doen Dronten (DDD) voor de 1e maal een projectplan
voor het jaar 2019 ingediend. Het platform werkt daarbij samen met duurzaamheidsorganisaties in Dronten. In het Uitvoeringsprogramma is geen rekening gehouden met een
jaarlijks projectplan. Voorgesteld wordt een bijdrage van € 15.000 op te nemen voor 2020
en 2021.
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Onderwerp
Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan
(Bedragen x 1.000)

2020
-45

2021
-15

2022
0

2023
0

Subsidiecoördinator Duurzaamheid (€ 50.000 in 2020 en 2021 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Inzicht en overzicht van de financiële mogelijkheden zowel intern als extern voor de
realisatie van ontwikkelingen en initiatieven binnen de gemeente Dronten.
Hoe te bereiken?
Inzet subsidiecoördinator voor een periode van 2 jaar. Het doel na deze 2 jaar is dat de
subsidiecoördinator zichzelf terug gaat verdienen. De subsidiecoördinator brengt (vanuit een
tijdelijke inzet) vooral de externe financieringsmogelijkheden in beeld (regionaal,
provinciaal, landelijk en zelfs Europees). Hierbij zal vanuit een meer integrale blik bepaald
worden welke ontwikkelingen (binnen de gemeente Dronten) met externe financiering
mogelijk gemaakt kunnen worden.
Toelichting:
Een beeldplan ontwikkelen waarbij onder andere concrete invulling wordt gegeven aan de te
ontvangen gebiedsgebonden bijdrage.
Onderwerp
Subsidiecoördinator Duurzaamheid
(Bedragen x 1.000)

2020
-50

2021
-50

2022
0

2023
0

Uitvoeringsagenda Woonvisie (€ 25.000 incidenteel, nadeel)
Wat te bereiken?
Vanuit de Woonvisie 2016-2020 het versterken van de positie van de gemeente Dronten in
de regionale woningmarkt.
Hoe te bereiken?
Vanuit Citymarketing specifiek aandacht hebben voor het thema Wonen.
Toelichting:
De Woonvisie voorziet in de realisatie van gemiddeld 250 woningen per jaar. Dit betekent
dat een behoorlijke instroom noodzakelijk is. Deze doelgroep zal vanuit een goed
marketingplan enthousiast gemaakt moeten worden om te komen wonen in de gemeente
Dronten.
Onderwerp
Uitvoeringsagenda Woonvisie
(Bedragen x 1.000)
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2020
-25

2021
0

2022
0

2023
0
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Bijlage 1 Nieuwe verbindingen
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Initiatieven samenleving
Nr. Datum Initiatiefvoorstel

Taak gemeente?

Stand van zaken?

Wordt dit al gedaan?

Inschatting kosten

S, I

Gebiedsontwikkeling
1

31-jan Verlichting aanbrengen voetgangers pad bij Het aanbrengen van
Het voetpad ligt inderdaad ver van de weg Nee, niet op deze plek.
Ichthuscollege, langs fietsenstalling tussen verlichting is een taak van af. Overdag wordt dit pad veel gebruikt
school en hospice. Dit pad ligt te ver van de de gemeente.
door scholieren. In de avonduren wordt dit
bestaande verlichting rijweg, is te donker.
voetpad echter nagenoeg niet gebruikt. Het
1 of 2 lichtpunten is voldoende.
zou zonde zijn van de extra energie die
verbruikt wordt. In verband met de
ontwikkelingen rond de schoollocaties van
Ichthus en Almere College wordt gekeken
naar een andere invulling van dit gebied. In
2019 wordt gestart met het opstellen van
een gebiedsvisie. De verwachting is dat op
afzienbare termijn de scholen verhuizen
naar de stationsomgeving.

2

31-jan Ontwikkel het tuincentrum "De Boeg" t.b.v. Ja, echter met een
Woningbouw. Waarom duurt het jaren
afhankelijkheid naar een
voordat er definitieve plannen zijn? Het
ontwikkelende partij.
aangezicht van de Zuid wordt er mede door
bepaald, de gemeente mag hier veel
slagvaardiger optreden. Hetzelfde geldt
voor de manege. Daar waren ambitieuze
plannen voor, maar daar hoor je niets meer
van.

De gemeente was in gesprek met een
Ja, medio 2019 wordt meer duidelijkheid verwacht over het plan voor Nvt
ontwikkelende partij voor locatie De Boeg. de locatie De Boeg. M.b.t. de Flevomanege wordt medio 2019 ook
In 2018 kwamen we niet tot
meer duidelijk over de aanpak.
overeenstemming met deze ontwikkelende
partij. Op dit moment werken we aan een
vernieuwd plan voor de herontwikkeling van
dit gebied.

3

31-jan Economie: er is veel leegstand in het
Deels.
winkelcentrum. Is het een idee om de lege
panden een bepaalde tijd te verhuren tegen
een symbolisch bedrag aan startende
ondernemers zodat ze een zaak kunnen
opbouwen? Bijv. een half jaar en als het
bedrijf goed loopt dan de huren naar het
inkomen aanpassen en ieder half jaar
bekijken? Dan krijg je weer aparte
winkeltjes in het centrum, komt er meer
winkelend publiek enz.

Ja, dit idee kan meegenomen worden bij
het opstellen van actieplannen als
uitvloeisel van de Retailvisie.
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De bestuursopdracht voor het opstellen van de actieplannen is
vastgesteld door het college. De uitvoering wordt binnenkort
opgepakt.

1 of 2 lichtpunten heeft
I
niet het gewenste effect.
Dit kan namelijk
schijnveiligheid oproepen.
Als hier lichtpunten
komen, dienen dit er
minimaal 4 te zijn. Voor
het plaatsen moet
rekening gehouden
worden met € 5.000.

I

Ter stimulering van dit
I
idee kan de gemeente een
éénmalige bijdrage
beschikbaar stellen van
bv. € 100.000.
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4

1-feb

Swifterbant meer op de kaart zetten met
bijvoorbeeld het aanpassen van de steiger
of het bouwen van een nieuwe sporthal.
Denk niet alleen aan Dronten en het
gemeentehuis o.i.d.

5

2-feb

6

7

We werken op dit moment aan een nieuw
Zie tekst vorige blok.
MFC, waarin de activiteiten van de Steiger,
maar ook de ontwikkelingen van de Steiger
zijn meegenomen. De sportzaal blijft
voorlopig staan. Daarnaast wordt gewerkt
aan nieuwbouw in Swifterbant-Zuid,
vernieuwing van het centrum en starten we
binnenkort gesprekken met inwoners en
ondernemers over een visie op Swifterbant.

Zie projectplan en RV over I
MFG Swifterbant.

Geluidswerende maatregelen langs de
Nee, dit betreft een
Biddingringweg. Gelet op de opening van
wettelijke taak van de
het vliegveld Lelystad en de verhoging van provincie Flevoland.
de Drontermeerdijk (het verkeer van Elburg
naar Kampen wordt dan omgeleid) en de
wens van o.a. de VVD en de
ondernemersvereniging Dronten zal deze
weg worden opgewaardeerd naar een
vierbaansweg. De omwonenden hebben
vergeefs een verzoek hiertoe ingediend bij
de provincie, maar kregen nul op hun
rekest! En dat straks met een 16.000
voertuigen per dag! De gemeente heeft
draagt natuurlijk een verantwoording naar
haar bewoners....................een prettige
woonomgeving. Namens een 40 tal
adressen langs de Biddingringweg.

Als gemeente hebben we dit punt al op de
agenda bij de Provincie Flevoland gezet.
Hierbij heeft GS echter aangegeven dat er
geen maatregelen worden getroffen tegen
geluidsoverlast van de Biddingringweg. Er
kan uitgezocht worden of de gemeente
subsidie kan verstrekken aan bewoners
langs de Biddingringweg. Hierbij kan
aangesloten worden op een bedrag gelijk
aan de subsidie van de provincie. De
gemeente kan ook zelf overgaan tot het
aanbrengen van geluidswerende
voorzieningen langs de Biddingringweg.

Inschatting van de kosten I
is lastig omdat dit afhangt
van de keuzes in realisatie
waarvoor nader onderzoek
nodig is.

2-feb

Indien een nieuwe sporthal nodig is bouw
Ja.
die dan bij het Perron aan. De
voorzieningen onder de grond zijn er al.
Daaronder kan het technieklokaal
uitgebreid worden vanuit subsidiegelden
voor techniekonderwijs. Er is ruimte tekort
voor techniekonderwijs. Leerlingenaantallen
nemen daar toe.

In 2010 bij besluit over verhuizing VO (o.a. Sporthal wel , maar extra aandacht techniek onderwijs nog niet.
realisatie Perron) onderwijs en later in het
beleidsaccommodatieplan 2015 is de
verhuizing van gymzalen en sporthal naar
het Perron opgenomen. Bij de realisatie van
de huidige sportvoorziening is rekening
gehouden tot uitbreiding van sportzaal tot
sporthal. Dit jaar gaan we de
voorbereidingen starten samen met het VO
voor de verhuizing van de overige
onderdelen naar de onderwijszone bij het
Perron. De suggestie voor extra aandacht
techniek onderwijs kan hierbij meegenomen
worden.

Zie o.a.
I
accommodatiebeleidsplan.

2-feb

Wij van de Flevo-scouts zijn veel en al heel Als hier actie wordt
lang (55jaar) in het Wisentbos voor een
ondernomen, heeft de
spel of tocht. Nu kunnen we wel via een
gemeente hierin een taak.
versleten trapje omhoog om op de brug te
komen, maar aan de andere kant moeten
we altijd glibberend en glijdend naar
beneden. Is het mogelijk om de ene trap op
te knappen en aan de andere kant een trap
te maken zodat ook de kleinste van 5 jaar
veilig naar beneden kunnen?

Op dit moment is vanuit de gemeente
De huidige constructie is niet gemaakt door de gemeente.
Dronten geen keuze gemaakt om hier een
trap te maken. De huidige constructie is
dan ook niet gerealiseerd door de
gemeente. De gemeente heeft op de
moment verder geen signalen dat er veel
gebruik wordt gemaakt van de huidige
overgang. Het ontbreken van een trap zorgt
er wel voor dat mensen ver om moeten
lopen.

Als het gewenst is hier
I
trappen aan te brengen, is
het advies te kiezen voor
prefab trappen met
fietsgoten. Daarnaast
dienen er paden aangelegd
te worden. Een eerste
inschatting is dat dit
€ 25.000 kost.
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Ja.

Nvt
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8

11-feb Omheinde losloopvelden voor honden. Zo
kunnen de honden met elkaar rennen en
spelen en de baasjes praten met elkaar,
het liefst met een bankje erbij! Idee in
werking gezien in Harderwijk.

9

3-feb

Ja.

Ik zou het prettig vinden als het "van
Ja en nee.
Veldhuizenbos" een bredere publieke
aantrekkingskracht zou krijgen. Nu bestaat
het bos (park ) vooral uit wandelfietspaden en er is een redelijk groot
grasveld. Mijns inziens kan uit dit gebied
veel meer gehaald worden. Te denken valt
aan een waterpartij, een "klimbos" nog
enkele open plekken waar men op een
grasveld kan recreëren. het gebied rondom
de ijsbaan zou ook beter benut kunnen
worden. Vooral de ontwikkeling van
Dronten de laatste tiental jaren maakt van
het van Veldhuizenbos een prachtige locatie
om een stadpark te realiseren waar een
ieder kan recreëren. Dronten mist m.i.
zoiets. Enkel de dierenweide en het van
Veldhuizenbos zijn ruime groengebieden
waar één en ander zou kunnen worden
gerealiseerd, en hoe de ontwikkeling van
de dierenweide en het minigolf terrein eruit
komt te zien is nog een vraagteken. Het
van Veldhuizenbos daarin tegen biedt alle
mogelijkheden om op een rustige plek te
kunnen ont stressen, zonder dat men de
directe bewoners tot last hoeft te zijn.
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Is een idee voor het hondenbeleid.

Idee wordt meegenomen bij het actualiseren van het hondenbeleid.

€ 15.000

S en I

Idee is al eerder geopperd en heeft destijds
tot weerstand vanuit een deel van de
bevolking geleid. Men wil het bos graag
houden zoals het is. Realiseren van een
klimbos is geen taak van de gemeente. Is
eerder een particulier initiatief voor
geweest, maar was destijds financieel niet
haalbaar. Realiseren van een waterpartij is
lastig, omdat het water slecht
vastgehouden kan worden. Meer open
plekken betekent kappen van bos wat
veelal op weerstand stuit. Het Wisentbos
vervult een functie als stadspark.

Er zijn geen ontwikkelingen om het Van Veldhuizenbos om te vormen
naar een stadspark. Wel is er een waterpartij aan de zuidzijde van het
bos en zijn er open plekken in het bos. Het Van Veldhuizenbos biedt
in zijn huidige vormgeving voor veel inwoners al een plek om te
recreëren en tot rust te komen.

Inschatting van de kosten S en I
is lastig te maken. Hangt
af van wat er gerealiseerd
moet worden. Dit kan zijn
van enkele duizenden
euro's tot
honderdduizenden euro's.
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10 3-feb

De situatie in en rondom het winkelcentrum Ja.
Suydersee staat wekelijks in de spotlights.
Over het hoe en waarom wil ik het nu niet
hebben want daarover is al meer dan
genoeg bekend. Wat ik zelf ervaar en om
mij heen hoor is het gegeven dat het
winkelcentrum zijn attractiviteit verliest. Nu
wil ik het niet hebben over de leegstand
maar over de naleving van de
gemeentelijke wetgeving daarvan de APV.
Het winkelen op zich is minder prettig
geworden door de vele auto's, fietsen en
bromfietsen die geparkeerd staan in het
winkelcentrum en er rijden. Toezicht hierop
is minimaal. Zelfs de agenten rijden met
fietsen rond, terwijl zij toch het voorbeeld
behoren te geven. Ook het gebruik van
auto's binnen de "paaltjes" is een ergernis.
Ik zie regelmatig dat de paaltjes aan de
meerpaalzijde, de kop van het Ruim en aan
de zijde bij het gemeentehuis niet
"omhoog" staan. Fietsers hebben helemaal
lak aan de regelgeving, terwijl er toch
duidelijk een verbodsbord staat met
verboden voor fietsers. Het gevoel van
rustig winkelen is er zo niet meer, want als
je een winkel uitkomt, moet je eerst, links,
rechts, links kijken voordat je de deur
uitstapt of over wilt steken. Nu men zo
druk doende is om de leefbaarheid van dit
winkelcentrum te vergroten om meer
reuring te verkrijgen is toezicht op de
regelgeving m.i. van groot belang. Ik denk
dat een ieder hiermee gebaad is. Zowel de
ondernemers, als het winkelend publiek als
de gemeente want ook voor de gemeente
geldt dat het winkelcentrum een
uithangbord is voor de gemeente.
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We hebben geen BOA die 24/7 voor
Toezicht & Handhaving beschikbaar hebben.
Om dit probleem op te lossen is extra
capaciteit nodig. Zodat BOA’s kunnen
toezien en ook voor het publiek meer en
duidelijker zichtbaar zijn.

Handhaving op het centrumgebied gebeurt zeker en controles worden
structureel uitgevoerd. Er is een vast overleg (KVO) met ondernemers
(winkeliersvereniging), politie en gemeente om knelpunten in het
centrum te bespreken, af te stemmen en aan te pakken. Een van die
problemen die spelen bij fietsen, zijn het stallen hiervan en de
fietswrakken in het centrum en station. In samenwerking met de
buitendienst van de Reest pakken we dit nu zoveel als we kunnen op
maar ook hierin geldt beperkte capaciteit.

Afhankelijk van de extra
S
capaciteit die beschikbaar
wordt gesteld. Een
schatting van de kosten
hierbij is € 5.000 per jaar.
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11 4-feb

Dertig jaar geleden woonden mijn vouw en
ik, tot volle tevredenheid in Dronten. Toen
zijn wij verhuisd naar de gemeente Elburg
in verband met mijn werk. Nu zijn wij weer
terug in Dronten en het voelt als
thuiskomen - ook omdat in die tussentijd
veel te goede is veranderd, zoals o.m. het
winkelbestand. Toch een tweetal
opmerkingen. In het
appartementengebouw waarin wij wonen,
woont een groot aantal bejaarden en
hoogbejaarden. Tot de laatste categorie
behoren mijn vrouw en ik (resp. 87 en 85
jaar). Een aantal mede bewoners maakt
gebruik van een rollator, wandelstok of
loopt moeilijk. Om het huisvuil weg te
brengen is een stevige wandeling nodig,
want de ondergrondse containers bevinden
zich op een flinke afstand. Ik vraag mij af
of er geen andere oplossing is voor de
bewoners van De Helling nrs 26 t/m 60.
Ten slotte het bezoek aan een brievenbus.
Ook hiervoor is een flinke wandeling nodig.
Men kan de post bij Bruna brengen of aan
de overkant van Bruna; dus 2
brievenbussen dicht bij elkaar. Is het niet
mogelijk een brievenbus te plaatsen aan
het begin van het winkelcentrum? Ik hoop
dat ik een bijdrage met het bovenstaande
heb geleverd.
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Ja, voor wat betreft de
afvalcontainers. De
gemeente gaat niet over
het verplaatsen van
brievenbussen, dat is een
taak van PostNL

Er zijn richtlijnen opgesteld voor het
Op dit moment wordt er gewerkt en geplaatst volgens de richtlijnen.
plaatsen van ondergrondse containers. De
maximale loopafstand naar een
inzamelvoorziening is 250 meter. Bij
hoogbouw woningen is dit gemeten vanaf
de in of uitgang van het complex. Het
verplaatsen van een ondergrondse
container is niet altijd mogelijk, dit vanwege
kabels en leidingen die onder de grond
liggen. Er kan gekeken worden naar een
andere locatie alleen ligt dit aan de plaats
of dit mogelijk is.

Indien de keuze wordt
I
gemaakt om tot
verplaatsing over te gaan,
dient rekening gehouden
te worden met een bedrag
van € 10.000.

66

12 6-feb

Christiaan Huygens een eigen school
Ja.
gebouw gunnen met alle faciliteiten die de
overige scholen ook hebben. Sinds 10 jaar
bestaat er een speciale afdeling voor
hoogbegaafde kinderen in Dronten.
Opgezet vanuit het Kompas hebben
enthousiaste docenten en ouders een
prachtige school ontwikkeld. Nieuwe
concepten ontwikkeld en vele andere
docenten opgeleid. Telkens van uit een oud
noodgebouw verstopt in een hoekje. ook
lokalen van het kompas worden gebruikt.
Maar nu heeft de school toch echt verdiend
om eindelijk serieus te worden genomen
door de gemeente Dronten. Tot nu toe heb
ik het idee dat het niet gebeurt. Het kan
niet meer langer. Onze dochter heeft er 6
geweldige jaren gehad, maar nu is het tijd
om over een serieuze locatie te bezitten.
dus gemeente doe je naam eer aan en
gebruik een deel van de kosten van de
megalomane investering in een nieuw
gemeentehuis in goede
onderwijshuisvesting van deze pracht
school. Daarnaast daag ik de wethouder
van onderwijs en de ambtenaren uit om
deze zomer hun kantoor in het Christiaan
Huygens te gaan houden. Als er richting
onderwijs wordt gesuggereerd wordt om je
school te verdelen op verschillende locaties
kan dat toch ook voor jullie gelden. Kijk
eens rond in leegstaande winkelpanden en
kantoorpanden op het industrie terrein.
Plek zat om makkelijk te overbruggen i.p.v.
voor 3.75 miljoen tijdelijke huisvesting te
realiseren. Ik schat dat nu de helft van het
budget al ingeboekt kan worden.

Per 1 mei 2019 is er een andere plek voor
Ja , zie blok hiernaast.
het Huygens onderwijs gevonden. In de
lokalen naast het Ichthus College wordt het
Huygens onderwijs gehuisvest ingaande
schooljaar 2019/2020. De verdere
ontwikkeling van de scholen wordt
meegenomen in de visie oostkant Dronten
na 2024.

Aanpassing schoolplein is
voor rekening van de
gemeente. Kosten
ongeveer € 25.000.

13 9-feb

Biddingweg rijbaan en fietspad. Geleiderail Nee, het eigendom en
tussen fietspad en rijbaan, verhoogd en
beheer ligt momenteel bij
verbreed fietspad tov de rijbaan, gelegen
de provincie Flevoland.
tussen Lange Streek en Bisonweg i.v.m.
toegenomen verkeersdrukte vanwege de
aanleg van de Provincialeweg N 307 tussen
Dronten en Lelystad en de aanwezige open afritten van en naar de N-307 en
industrieterreinen Swifterbant.

De gemeente Dronten gaat de Biddingweg Nvt
dit jaar overnemen van de provincie. Hierna
kan gekeken worden naar de inrichting van
de Biddingringweg in combinatie met de
planontwikkeling van de uitbreidingslocatie
Swifterbant. Hierbij wordt ook de
langzaamverkeersvoorzieningen betrokken.
Na de overname van de weg kan het
snelheidsregime worden verlaagd, enerzijds
door verplaatsing van de komgrens
anderzijds door het instellen van een lagere
maximum snelheid van bv. 50 km/h. Dan
kunnen er tijdelijke maatregelen worden
getroffen, met name in de bocht, in de
vorm van afzetpalen.

Hangt af van wat er
I
gerealiseerd moet worden.
Voor enkel het aanbrengen
van enkele afzetpalen
tussen het fietspad en de
rijweg dient rekening
gehouden te worden met
€ 2.000.
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14 5-mrt

Vervroegde vervanging kunstgrasveld
Ja.
ASVD-korfbal uitvoering in 2019/2020 i.p.v.
2021.

De vervanging van het kunstgrasveld staat Staat in de meerjarenvervangingsinvesteringen opgenomen om begin Eerder vervangen (op zijn I
voor begin 2021 gepland. De conditie van
2021 te vervangen.
vroegst is dit begin 2020)
de kunststof mat is matig bij het deel vlak
leidt tot eerdere
bij de kantine, maar verderop is de mat nog
kapitaallasten.
in goede conditie. De kunststofmat voldoet
nog wel aan de eisen.

15 11-feb Alle zieke bomen in Biddinghuizen
Ja.
verwijderen, dit omdat uit deze bomen heel
veel dode takken waaien. Dit is een gevaar
voor inwonenden! Om te voorkomen dat er
"gaten" vallen in een bomenrij (zoals op De
Dreef) is het raadzaam om dan de hele rij
te verwijderen, en er pas na 2 á 3 jaar
jonge bomen te planten en dat te laten
doen door schoolkinderen op
Boomplantdag. Ik zou kiezen voor een
boom die niet al te hoog wordt, en mogelijk
goed gesnoeid kan worden! Dan hebben
omwonenden ook meer zonlicht!!

Als er zieke of gevaarlijke bomen in de
openbare ruimte staan, worden deze direct
verwijderd. Ook in Biddinghuizen.

16 14-feb In het overzicht van het
begrotingsprogramma herken ik geen
enkele inspanning m.b.t. de benodigde
energie transitie t.g.v. het in ontwikkeling
zijnde klimaat akkoord. Kan er geen
begrotingsbedrag worden opgenomen om
initiatieven van burgers en verenigingen
hierbij in financiële en technische zin te
ondersteunen. Hiermee wordt verder de
burger participatie gestimuleerd.

Deels.

Alle gemeentelijke bomen worden 1 keer per vier jaar gecontroleerd
en gesnoeid. Zieke bomen die een gevaar voor de omgeving vormen
worden direct verwijderd in het kader van de zorgplicht.

De gemaakte kosten
vormen onderdeel van de
bedrijfsvoering en de
lopende begroting.

Nvt

Het Klimaatakkoord is nog niet vastgesteld. In 2020 wordt een start gemaakt met de participatieve aanpak van
Het is nog onvoldoende duidelijk welke
aardgasvrije wijken (conform Uitvoeringsprogramma
maatregelen daadwerkelijk tot uitvoering
Klimaatbeleidsplan).
komen en ook wanneer. De Provincie
Flevoland heeft onlangs een
subsidieverordening voor dit onderdeel
vastgesteld. In Dronten is de
Duurzaamheidslening voor investeringen
beschikbaar.

In voorstel kadernota een
bedrag van € 30.000
gevraagd.

I

De eerste indruk is dat er
voor dit idee door de
gemeente geen kosten
hoeven worden gemaakt.

Nvt

17 5-mrt

In het kader van behoud leefbaarheid
Deels.
Dronten en Swifterbant en terugdringen
leegstand: Help de winkeliers/ondernemers
met het toetsen van mogelijkheden
(haalbaarheidsonderzoek, businessplan
opstellen, etc.) om hun winkels te verrijken
met een tweede "branche". Denk aan
voorbeelden als AppieHema en
BlokkerBruna elders in het land.

Ja, nemen we mee bij het opstellen van
actieplannen als uitvloeisel van de
Retailvisie.

18 5-mrt

De gebiedsontwikkeling binnen het Wijland Deels.
verder vorm geven door o.a. het aanleggen
van een fiets en voetbrug over de Lage
Vaart. Het gebied verder aantrekkelijk
maken voor natuur en recreant.

Dit is een interessant idee en kan betrokken In samenspraak met de stakeholders in het gebied zijn deze ideeën
Kostenindicatie is in deze
worden bij de verdere ontwikkeling van dit de afgelopen maanden geïnventariseerd. De komende periode zal in fase van oriëntatie nog
gebied.
overleg met de betrokkenen bepaald worden of deze ideeën haalbaar niet te maken.
zijn en tot uitvoering kunnen worden gebracht.
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De bestuursopdracht voor het opstellen van de actieplannen is
vastgesteld door het college. De uitvoering wordt binnenkort
opgepakt.

I
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19 5-mrt

Verbeteren afvalscheiding recreatieparken
en winkeliers binnen de gemeente Dronten.
Hiervoor een duurzame en goedkopere
oplossingen zoeken die winst opleveren
voor de ondernemers maar ook voor het
milieu.

20 5-mrt

2050 lijkt nog ver. De energietransitie
Ja en heeft relatie met
daarnaar toe begint al in 2020 en is
idee nummer 16.
daarom relevant voor de begroting. De
energietransitie raakt elke inwoner. Elke
inwoner heeft nu al een relatie met de
gemeente. Die is niet vaak/altijd positief.
Een geslaagde energietransitie kan
uitsluitend met een goed ontwerpen en
vakkundig begeleid participatief proces,
rekening houdend met de huidige relaties
van inwoners-gemeente. Dat vraagt om (in
2020 nog beperkte) investeringen. Die een
hoor ROI opleveren, ook voor andere
processen. Dat een ECHT goed proces
cruciaal is geven ontwikkelingen in enkele
recente dossiers aan (gemeentehuis,
ondergrondse containers, gebruik
gemeentegrond door particulieren, etc.) EN
sluit aan bij de witte bladzijde uit het
coalitieakkoord. Deze investering zou onder
programma 0 geschoven kunnen worden
maar levert een positief effect op alle
andere programma's (mits vakkundig
uitgevoerd).

Ja, zal zeker opgepakt worden in 2020 (o.a. Staat geprogrammeerd in het Uitvoeringsprogramma
Zie idee 16.
in de Regionale Energie Strategie en de
Klimaatbeleidsplan en zie punt 51 (met voorstel voor extra middelen)
transitievisie Warmte). Juist een goede
participatie in deze energietransitie zal een
belangrijk vertrekpunt zijn.

I

21 5-mrt

Tussen de Wijnrank en de Smederij wordt
door veel fietsers /voetgangers
overgestoken door de wadi. Hierdoor is er
een spoor ontstaan en tijdens regen is het
daar erg glad. Veel mensen gebruiken dit
om richting Gildenmeesterdreef te komen.
Het zo mooi zijn als op die plek een leuke
brug of ook een pad komt.

Ja, hier wordt op korte termijn uitvoering
aan gegeven.

In juni wordt een doorsteek gerealiseerd om vanuit de Wijnrank (en
achterliggend gebied) via een makkelijke en comfortabele wijze
richting Smederij en Palet te kunnen per fiets of te voet.

Nvt

Nvt

22 5-mrt

Ik vind het vreemd dat er geen stuk grond Ja.
wordt uitgegeven, bijvoorbeeld naast een
woning. Vooral bij nieuwbouwwijken is dit
ter sprake. Dat er geen grond verkocht aan
de burgers. Ten eerste brengt het geld op
voor de gemeente. Ten tweede heeft de
gemeente geen kosten aan onderhoud. Ik
zie hier meer plus punten in mijn idee is om
toch grond te verkopen / verhuren aan de
burgers. Hopelijk gaat dat beleid
veranderen.

Er worden al stukken snippergroen
verkocht. Echter niet alle stukken kunnen
verkocht worden. Dit met het oog op alle
kabeltracés die door de grond lopen. Vaak
is er ook een welstandsnota en een
beeldkwaliteitsplan.

Ja.

Nvt

Nvt
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De afvalscheiding van
De gemeente stelt graag haar kennis en
Er vinden op dit moment op diverse vlakken oriënterende gesprekken Het beschikbaar stellen
Afhankelijk
recreatieparken en
ervaring beschikbaar voor een gezamenlijke plaats.
van kennis en ervaring is van
winkeliers is in de basis
inzet om afvalscheiding te verbeteren.
door het maken van
initiatief.
geen verantwoordelijkheid
keuzes mogelijk binnen de
van de gemeente Dronten.
huidige capaciteit. Indien
We kan de gemeente
er aanvullende activiteiten
hierin adviseren en
gerealiseerd dienen te
voorlichting geven.
worden, zijn afhankelijk
van het initiatief extra
middelen nodig.

Ja.
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Samenleving
23 31-jan Meer activiteiten op het Meerpaalplein, bv
leuke bandjes enz. zodat er ook meer
aantrekking komt voor de horeca die daar
zit.

Geen wettelijke taak.

STADronten en de winkeliersverenigingen
organiseren activiteiten op het
Meerpaalplein. De voorgedragen ideeën
kunnen in ieder geval voorgesteld worden
aan de genoemde organisaties en met de
Meerpaal. Wij denken dat het een bijdrage
kan leveren aan de levendigheid van het
plein.

24 1-feb

Geen wettelijke taak.

Bij de planontwikkeling van het huidige
Nee, muziekkoepel niet.
Meerpaalplein is hier nadrukkelijk naar
gekeken is, maar destijds is hier met alle
betrokken partijen niet voor gekozen,
omdat het de flexibiliteit van het plein voor
de grote evenementen belemmerd. De
voorgedragen ideeën kunnen in ieder geval
voorgesteld worden aan de genoemde
organisaties en met de Meerpaal. Wij
denken dat het een bijdrage kan leveren
aan de levendigheid van het plein.

Realisatie van een koepel I
is zo niet in kosten te
bepalen. Kosten om het te
organiseren zullen in
overleg bepaald dienen te
worden maar worden
ingeschat op € 10.000.

25 31-jan Het zwembad van Swifterbant is een
belangrijke voorziening voor het dorp. Een
opknapbeurt van de kleedruimtes is
gewenst en het zou goed zijn als het
peuterbadje hersteld zou worden.

Geen wettelijke taak.
Onderhoud van
gemeentelijke
sportaccommodaties
behoort wel tot de
verantwoordelijkheid van
de gemeente. Het
dagelijks onderhoud is
uitbesteed aan Optisport.
Groot onderhoud is de
taak van de gemeente.

Er worden gesprekken gevoerd met
Dorpsbelangen Swifterbant over het
opknappen en aantrekkelijker maken van
het zwembad in Swifterbant.

Zie onder "Stand van Zaken?"

In dit stadium is het niet
I
mogelijk om een
inschatting te maken van
de kosten. In overleg met
Dorpsbelangen Swifterbant
worden plannen gemaakt.
Hierbij worden de wensen
van de inwoners van
Swifterbant betrokken.
Zodra de plannen
concreter worden, kan er
een inschatting van de
kosten worden gemaakt.

26 1-feb

Geen wettelijke taak. Het
leren zwemmen is primair
de verantwoordelijkheid
van de ouders.

De raad heeft deze vraag enige tijd terug
gesteld met het verzoek de financiële
consequenties op een rijtje te zetten.
Hierover is de raad per brief van 22 mei
geïnformeerd en is toegezegd nader
onderzoek te doen. Het onderzoek is
gaande.

Het onderzoek is gaande.

Niet bekend. De hoogte
van de kosten is
afhankelijk van de vorm
waarin de zwemlessen
worden aangeboden. Via
de scholen, na schooltijd,
welke leeftijdsgroep, etc.
Het is daarom lastig om
een inschatting van de
kosten te maken.

Stelt u zich eens een mooie zomeravond
voor op het Redeplein buiten. Daar staat
dan een MUZIEKKOEPEL waar bijv. de
Harmonie mooie (dans of luister) muziek
ten gehore brengt, of jonge muzikanten
van de Meerpaalmuziekschool die een
optreden verzorgen. Hiervoor zal een
samenwerking van Meerpaal en Gemeente
nodig zijn denk ik.

Zwemles voor iedereen bekostigen. Nu
kunnen alleen mensen met een laag
inkomen profiteren van, door de gemeente
grotendeels betaald, zwemles, terwijl
anderen dit zelf moeten bekostigen. Als de
gemeente het belangrijk vindt dat iedereen
zwemles moet kunnen krijgen, doe dit dan
voor elke burger.
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Bij de MP dagen treden vaker leerlingen op vanuit de MP academie.

Kosten zijn afhankelijk van I
band en de grote van de
organisatie van de
activiteit.

S
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27 2-feb

Opknappen van de lokale zwembaden van
Swifterbant en Biddinghuizen, aangezien
Dronten weer een nieuw bad krijgt. Wellicht
sporten op school zoals zwemmen
promoten en subsidiëren.

Geen wettelijke taak.
Onderhoud van
gemeentelijke
sportaccommodaties
behoort wel tot de
verantwoordelijkheid van
de gemeente. Het
dagelijks onderhoud is
uitbesteed aan Optisport.
Groot onderhoud is de
taak van de gemeente.

Met de besturen van Dorpsbelangen
Biddinghuizen en Swifterbant worden
gesprekken gevoerd over het
aantrekkelijker maken van de buitenbaden
in deze kernen.

Met de besturen van Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant
worden gesprekken gevoerd over het aantrekkelijker maken van de
buiten baden in deze kernen.

28 5-mrt

Het opzetten van de stichting leergeld
Dronten ten behoeve van kansarme
kinderen om te kunnen voorzien in
benodigdheden in b.v. bijdrage in
schoolreis, laptop voor school e.c waar
geen andere mogelijkheden voor zijn
binnen de gemeente. Gaarne wil ik mijn
idee persoonlijk komen toelichten.

Geen wettelijke taak.

Een aantal elementen uit dit plan zijn al in
verschillende vormen aanwezig in Dronten.
Gekoppeld aan bijvoorbeeld Burgers in de
Knel. De verschillende vormen van
ondersteuning zijn onder meer terug te
vinden op de Pas van Dronten. Voor zaken
waarin de pas niet voorziet doen onze
gidsen aanvragen via Nationaal fonds
Kinderhulp. Andere initiatieven zijn het
ANWB fietsenproject voor kinderen, waar
we ons voor inzetten. Bij de speelgoedbank
kunnen kinderen, ouders en grootouders via
een strippenkaart cadeautjes halen voor
verjaardagen, maar ook bijvoorbeeld voor
het behalen van zwemdiploma etc.
De Voedselbank werkt samen met St. Jarige
Job en Cake for Kids regelt voor de
kinderen van de voedselbank een
verjaardagstaart. Een andere vorm van
ondersteuning is een warme kansrijke start
via Het beste idee van Dronten voor
kinderen.

Andere initiatieven zijn inderdaad het ANWB fietsenproject voor
Moeilijk.
kinderen dat gaat via onze collega Ina Hilberink, voor zaken waarin
de pas niet voorziet doen onze gidsen aanvragen via Nationaal fonds
Kinderhulp.
Zie: https://kinderhulp.nl/ . Via de speelgoedbank kunnen kinderen,
ouders en grootouders via een strippenkaart cadeautjes halen voor
verjaardagen, maar ook bijvoorbeeld voor het behalen van
zwemdiploma etc.
De Voedselbank werkt samen met St. Jarige Job en Cake for Kids
regelt voor de kinderen van de voedselbank een verjaardagstaart.
Een warme kansrijke start via Het beste idee van Dronten voor
kinderen: https://flevopost.nl/artikel/562472/ieder-kind-verdienteen-warme-kansrijkestart.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Voor Biddinghuizen is er
I
een concreet plan
ontwikkeld en is er een
inschatting van de kosten
gemaakt. Voor Swifterbant
geldt dat de plannen nog
niet concreet genoeg zijn
om een raming van de
kosten te maken.

S
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29 1-feb

Pleegouders ondersteunen d.m.v. het
Ja.
opstarten van pleegoudernetwerken.
Pleegouders houden het pleegouderschap
langer vol door met elkaar te kunnen
praten over het zijn van pleegouder. Dit is
echter niet vanzelfsprekend omdat
pleegouders elkaar vaak niet kennen en
door de verscherpte privacy regels niet
zomaar aan elkaars gegevens kunnen
komen. De Nederlandse Verenging van
Pleeggezinnen (De NVP) start in het hele
land nieuwe netwerken in samenwerking
met de gemeente, pleegzorgaanbieder en
pleegouders en stimuleert dat pleegouders
het netwerk, na een eerste gezamenlijke
periode, zelfstandig voortzet. In Nederland
zijn er nu al ruim 90 pleegoudernetwerken.
Opbrengst: pleegouders voelen zich beter
ondersteund in hun taak én er is een
netwerk waar de gemeente gebruik van
kan maken wanneer zij hun nieuwe beleid
willen toetsen. Voor de start van een nieuw
netwerk is ongeveer 2000 euro nodig voor
ondersteuning. Daarna draait het netwerk
in principe zelfstandig. De NVP heeft
contact met pleegouders in Dronten en met
de pleegzorgaanbieder in Flevoland: Vitrée.
Door dit idee in te dienen hopen we ook
met de gemeente in contact te komen
zodat we gezamenlijk op kunnen trekken.
Meer info:
www.denvp.nl/pleegoudernetwerken

30 13-feb Het zou handig zijn om 1 aanspreekpunt
binnen de gemeente te hebben die de weg
weet in het subsidie/sponsoring beleid. Ik
ben bezig om een projectvoorstel te
schrijven om zo'n 50 tal gezinnen in de
gemeente Dronten (buitengebied,
Swifterbant, Biddinghuizen, AZC,
buitenlandse gezinnen, Nederlandse
gezinnen)aan tafel bij de maaltijd te gaan
fotograferen. Afsluitend een gezamenlijke
maaltijd (met kunst en cultuur) in de
Meerpaal of plein. Mijn project is
programma overschrijvend, het is een
cultuur, kunst, integratie, sociaal
evenement. Voor het idee van de
gezamenlijke maaltijd zie o.a. de tweede
helft van mijn documentaire "Social
(M)eating”
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Nee.

Er zijn al vaker pleegouderbijeenkomsten
geweest en ook Vitree organiseert ieder
jaar een pleegouderdag, waarbij
pleeggezinnen een leuk uitje krijgen.
Daarnaast bieden sommige ervaren
pleegouders ondersteuning aan andere
pleegouders.

Deels. Zie vorige vraag.

Het is op dit moment helaas niet mogelijk
Er is een sociaal deel in het plan, een gezamenlijke maaltijd met alle
om te werken met één aanspreekpunt voor gezinnen. Dat is het integratie-deel van het plan. Daarvoor bestaat al
alle subsidies en sponsormogelijkheden van gemeentelijk beleid.
de gemeente. Uw project bevat een aantal
elementen die, zoals u zelf al aangeeft,
programma-overschrijvend zijn. het bevat
onderwerpen die onderbracht zijn in
verschillende afdelingen. . Hoewel we het
een mooi idee vinden bevat uw plan een
integratiedeel, waarvoor al gemeentelijk
beleid is en een kunstzinnig deel, wat geen
taak van de gemeente is.

€ 2.000.

I

De kosten zijn niet te
Nvt
schatten, dat hangt
helemaal af van wat er
allemaal gedaan wordt.
Afhankelijk van de kosten
van de fotograaf zullen de
overige kosten beperkt
zijn tot een afsluitende
maaltijd voor 50 gezinnen.
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31 21-feb Haalbaarheidsonderzoek publieksopgraving
uniek scheepswrak (kavel OJ 68), waarbij
publiek kan participeren in onderzoek.
Opgraven (onder begeleiding) tot
meewerken aan uitwerking en interpretatie
veldgegevens (pop-up/hotspot /
veldlaboratorium). Kennismaken met eigen
Zuiderzeegeschiedenis. Bijdragen aan
identificatie leefomgeving – a sence of
place – (thuis voelen). Partijen benaderen
(o.m. Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en
Mondriaan Fonds) voor bijdragen in kosten
van uiteindelijke presentatie van wrak en
publieksgerichte activiteiten. Vrachtschip is
één van meest complete scheepswrakken
in Flevoland. In goede staat, dek-inrichting
aanwezig met gangboorden en dak op roef,
mogelijk complete scheepsinventaris.
Waarschijnlijk nieuw toen het zonk.
Scheepshout vertoonde geen slijtage en
teer nog op scheepshuid aanwezig.
Conservering in veld geen optie. Veldwerk
in vier seizoenen van 2020-2023. Mogelijk
met Erfgoedprogramma provincie (hoge
ambitie) voor scheepsarcheologie en
publieksparticipatie bij een
scheepsopgraving. Studentendeelname
Universiteiten Communicatie Batavialand
en Visit Flevoland. Brede belangstelling
media en bezoekers (toeristisch-recreatief)
als opgraving Noordoostpolder (2018).
Hoge informatiewaarde.

Voor 2021-2023 geen
duidelijkheid financiële
bijdragen andere partijen
en onvoldoende bekend in
welke
conserveringstoestand
wrak verkeert.

De ingediende vraag betreft alleen een
Nee.
haalbaarheidsonderzoek. Dit is geen directe
taak van de gemeente. De opgraving zelf is
interessant voor de promotie van erfgoed,
creëren van aandacht voor het gebeid,
educatie van de bevolking etc. . Het
genoemde wrak kan gewoon blijven liggen
(bewaren “in situ”). Er is blijkbaar geen
risico op verstoring van het wrak.

32 21-feb Het zou fijn zijn als er in de gemeente meer
woningen zouden komen voor mensen met
een jaarinkomen onder de € 20.000. En
dan met name in Swifterbant. Ik behoor
zelf tot die groep en ik kan nergens een
woning vinden. Ook zou het fijn zijn dat er
een mogelijkheid is om als 1
persoonshuishouden en je werkt buiten de
provincie, om dan bijvoorbeeld een
kwijtschelding te krijgen van bepaalde
gemeentelijke belastingen of een
behoorlijke vermindering.

De gemeente bouwt niet
zelf maar is wel
verantwoordelijk voor de
Woonvisie en het
woningbouwprogramma.

De gemeente maakt ieder jaar
prestatieafspraken met OFW; hierbij
kunnen we opnieuw aandacht vragen voor
betaalbare nieuwbouw in Swifterbant.

In het woningbouwprogramma zijn ook meer betaalbare
Nvt
huurwoningen openomen. De gemeente probeert dit te stimuleren
door een aangepaste grondprijs, die voor 2019 nogmaals verlaagd is
(pilot). Knelpunt in Swifterbant is echter het ontbreken van voldoende
nieuwbouwlocaties.

Vanuit het vakteam is een voorstel in
ontwikkeling. Echter, vanuit de gemeente
Amsterdam loopt hierover een zaak
waarvan de uitspraak van het Hoger Hof
eind juni gepland 2019. De gemeente
Dronten wacht deze uitspraak af en
formuleert op basis daarvan een advies.

Nee.

33 21-feb Invoering van de "Ja Ja" sticker. In de
Indien de ja-ja sticker
gemeente Dronten worden enorme
wordt ingevoerd, is dit een
hoeveelheden reclame in de brievenbussen taak van de gemeente.
bezorgd. Mensen moeten met een sticker
op de brievenbussen aangeven dat niet
meer te willen. In veel grote steden (bv.
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Assen. is
dat nu omgedraaid. Daar moet je aangeven
als je wel reclamefolders wilt. Dit heeft
extreem veel papier bespaart. Ook in de
afvoer van oud papier is veel gewonnen. Ik
stel voor dit ook in de gemeente Dronten in
te voeren.
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De kosten van het
haalbaarheidsonderzoek
worden door de indiener
geschat op € 33.500.

I

Nvt

Financieel gezien komt
I+S
hier veel bij kijken. Een
eerste inschatting op basis
van de ervaringen in
Asterdam en Utrecht zijn
uitgewerkt in de brief aan
de Raad met kenmerk
U18.012408.
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34 21-feb Verbod op het oplaten van Ballonnen.
Ballonnen die worden opgelaten komen
allemaal weer als zwerfafval in het milieu
terecht. Ook draagt het bij aan de plastic
soup in zee. Daarom stel ik voor een
verbod op het oplaten van ballonnen.

Gemeente(raad) kan dit
Ja, wij zijn eerder benaderd door inwoners
regelen in een verordening over een dergelijk verbod en ook zijn
hierover door de raad vragen gesteld. Dit
onderwerp zal meegenomen worden in het
voorstel aan de raad bij de eerst volgende
wijziging van de APV (nog in 2019).
Ambtelijk wordt het idee ondersteund door
beleid, vergunningverlening Evenementen
en vergunningverlening APV en bijzondere
wetten.

35 21-feb Vuurwerkvrije zones. Het vuurwerk geeft
Gemeente kan
naast de nodige geluidsoverlast voor mens vuurwerkvrije zones
en dier ook veel milieuvervuiling. Straten
instellen.
liggen vol met afval. Ook nu nog zie ik
vuurwerkafval onder struiken liggen. Ik stel
voor om te komen tot vuurwerkvrije zones.
Met de opties om na opgedane ervaringen
dit verder uit te breiden. Wel moet er een
alternatief komen waar Drontenaren de
jaarwisseling kunnen vieren.
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Nee, zie onder "Stand van Zaken?"

Als hier politieke draagvlak voor is kunnen Nee, zie onder "Stand van Zaken?"
we hier iets mee. Het is de afgelopen jaren
wel onderwerp van gesprek geweest in
college/raad, maar er is niet besloten om
vuurwerkvrije zones in te stellen. Daarnaast
moet er ook onder de inwoners/buurt
draagvlak zijn, deze moet je hierin
meenemen wil het een succes worden. Het
is een optie om een G1000 te organiseren
om te kijken of en waar er draagvlak is voor
dit idee, om vervolgens hier de
vuurwerkvrije zones in te voeren. Dit
scheelt enorm in handhaving. Het invoeren
van vuurwerkvrije zones vergt het één en
ander van de organisatie en onze partners.
Het enkel instellen van vuurwerkvrije zones
is niet genoeg, deze moeten ook
gehandhaafd worden. Hiervoor moet
gekeken worden naar de capaciteit bij zowel
de gemeente als de politie. Onderzocht
moet worden of er voldoende capaciteit is
en of het geen onevenredig beslag legt op
de beschikbare capaciteit. Raadzaam zou
tevens zijn om alvorens vuurwerkvrije
zones in te stellen te onderzoeken wat de
ervaringen zijn in gemeenteland en hoeveel
(extra) capaciteit hiervoor exact nodig is.
Afhankelijk van de wijze waarop het
ingevoerd wordt, moet er voor een
alternatief gezorgd worden in de vorm van
een centrale vuurwerkshow of iets
soortgelijks. Wat een financiële investering
betekent voor de gemeente.
.

De APV wijzigingen horen Nvt
bij de reguliere
werkzaamheden, waardoor
de kosten nagenoeg nihil
zijn. Extra kosten kunnen
na de wijziging zijn dat
aanvragen hiervoor
afgewezen moeten worden
en bij het zonder
toestemming toch oplaten
van ballonen kan dit
inspanning vergen van
handhaving, de kosten
hiervan zijn afhankelijk
van het aantal keer dat
het voorkomt.

De kosten zijn afhankelijk ?
van de wijze van
invoering, bijvoorbeeld de
grote en het aantal
vuurwerkvrije zones
bepalen de capaciteit en
kosten die nodig zijn voor
de handhaving. Daarnaast
zijn de kosten afhankelijk
van of er wel geen
alternatieve centrale
vuurwerk. Uitgaande van
een ruwe schatting is dat
de kosten ergens tussen
de € 20.000 en € 30.000
ligt, maar de werkelijk
kosten zouden nog hoger
kunnen liggen.
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36 5-mrt

Het oprichten van een kunstenaarscollectief Nee op alle onderdelen
Dronten (kernen Dronten, Biddinghuizen en van het initiatief
Swifterbant) O.i. is een
kunstenaarscollectief een
samenwerkingsverband dat opgezet is en
beheerd wordt door kunstenaars. Doel: •
Het heeft tot doel het stimuleren van de
creativiteit van kunstenaars (amateurs en
professionals) en ook met name van die
groep kunstenaars die niet de mogelijkheid
hebben (financiële, ruimte of anderszins)
om hun hobby of professie uit te oefenen. •
Het bevorderen van een optimaal
kunstzinnig klimaat in de eigen regio • Het
kunstenaarscollectief moet toegankelijk zijn
voor iedereen die op zijn of haar eigen
unieke wijze zijn/haar creativiteit uit.

Nee, het idee past niet bij het cultuurbeleid Ja, er zijn ateliermogelijkheden en samenwerkingsverbanden bij of
van de gemeente. Het beleid ondersteunt
via De Meerpaal, XL de Ateliers, Kunstenaarsvereniging Flevoland en
cultuureducatie (van De Meerpaal),
mogelijk elders (maar onbekend)
toegankelijkheid van cultuur (Pas van
Dronten) en culturele activiteiten voor
burgers. Het beleid steunt niet de
werkplekken van professionals of
hobbyisten.

37 5-mrt

Structureel extra taalhulp voor kinderen
met een taalachterstand in Dronten,
Biddinghuizen en Swifterbant in de
bibliotheek.

Momenteel wordt er gewerkt aan nieuw VVE Ja, in het kader van VVE beleid wordt er ingezet op taalachterstanden Onbekend
beleid, wettelijk moeten we de taken op
in de voorschoolse en vroegschoolse periode.
VVE gebeid uitbreiden, wanneer er ruimte
overblijft in het budget zou dit een
mogelijkheid zijn. Deze ruimte is er nu niet.
Voor de oudere kinderen zijn er
alternatieven in ontwikkeling, o.a. tussen
MDF en de bibliotheek. In het themaplan
Opgroeien en opvoeden is als 1 van de subresultaten benoemd het aantal kinderen
met taalachterstand te verminderen.

38 5-mrt

Een beleidsplan maken voor de sportzalen Ja.
in de gemeente Dronten. De huidige zalen
zijn verouderd en er is meer behoefte aan
locaties waar diverse sporten kunnen
worden gedaan. De KNGU heeft ervaring
met de sport box. Voor het turnen is een
aparte locatie nodig die niet te duur is. Een
leeg gebouw op het industrieterrein zou
ook goed geschikt kunnen worden gemaakt
voor deze sport.
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Ja deels. In het kader van
VVE is het een wettelijke
taak om in te zetten op
taalachterstanden.
Onderwijs heeft ook een
taak.

Het huidige beleidsplan wordt herzien in
2020. Sportvoorzieningen is een onderdeel
van dit beleidsplan.

Nee, niet specifiek op de gevraagde elementen. Zie ook initiatief 40.

Nvt

Nvt

?

In dit stadium is het niet
I
mogelijk om een
inschatting te maken van
de kosten. Zodra de
plannen concreter worden,
kan er een inschatting van
de kosten worden
gemaakt. Dit hangt samen
met initiatief 40.
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39 5-mrt

Een structureel aanbod van natuureducatie Dit is geen wettelijke taak. Particulier worden er ook op dit terrein les
voor de basisscholen in de gemeente
materialen ontwikkeld, die de scholen
Dronten. Samenwerkende partijen zijn
kunnen gebruiken.
Stichting het Wisentbos, Staatsbosbeheer
Flevoland, FlevoMeer Bibliotheek, Instituut
voor Natuurbeschermingseducatie afdeling
Dronten. Middels een pilot van 2 jaar zijn
goede ervaringen opgedaan.

Particulier worden er ook op dit terrein les materialen ontwikkeld, die Nvt
de scholen kunnen gebruiken.

40 5-mrt

Een moderne sporthal waar met name de
Ja.
binnensportverenigingen (inclusief de
turnvereniging Gyjatu) een stem hebben
hoe de inrichting plaats moet vinden.
Wellicht is dit te combineren met
voorzieningen voor (middelbare) scholen of
op de plaats of in plaats van het Dok. Een
gedegen sportfaciliteit met meerdere zalen
als bruisend hart voor de binnensporten zet
Dronten op sportief gebied weer op de
kaart. Zeker als er mogelijkheden zijn om
er ook wedstrijden te houden.

Nee, niet specifiek op de gevraagde elementen. Zie ook initiatief 38.

In dit stadium is het niet
I
mogelijk om een
inschatting te maken van
de kosten. Zodra de
plannen concreter worden,
kan er een inschatting van
de kosten worden
gemaakt. Dit hangt samen
met initiatief 38.

41 5-mrt

Samenwerking en verbinding tussen zowel Het is geen wettelijke taak Het aanbieden van activiteiten gebeurt al.
de informele als formele organisaties
van de gemeente.
Het gaat hier om te onderzoeken welke
waarin activiteiten en expertise gedeeld
samenwerkingsmogelijkheden er zijn om
wordt en cliënten dus bij verschillende
het aanbod beter af te stemmen op elkaar
organisaties terecht kunnen. Hierdoor komt
en dat uiteindelijk de dienstverlening naar
de cliënt met zijn behoeften en vragen
de cliënt verbetert. Feitelijk heeft de
centraal te staan en zijn we als organisaties
aanbieder deze opdracht al vanuit de
(en Gemeente) ingericht dit te kunnen
laatste aanbesteding, namelijk verbinding
bieden. De uitdaging is: Wat is hier voor
en nieuwe initiatieven zoeken.
nodig? InteraktContour wil graag met de
Gemeente en eventueel andere
organisaties in gesprek gaan om de
mogelijkheden te onderzoeken.

Zie hiernaast.

Het gaat hier in eerste
instantie om overleg en
onderzoeksuren. Het zou
goed zijn om in eerste
instantie € 10.000 vrij te
maken om opzet en
begeleiding van zo een
onderzoek te faciliteren en
daar een externe
projectleider op te zetten.

42 5-mrt

Pauzegebouw: thuis zitten is geen optie!!
Creativiteit met persoonlijke aandacht.
Info: www.janreijemrink.nl/pauzegebouw

Geen wettelijke taak.

Hier kan de verbinding gelegd worden met
de coalitie tegen eenzaamheid. Misschien
ook een optie om de culturele tak van de
Meerpaal hier mee te verbinden.

Het is een vorm van ontmoeten en zinvolle dagbesteding. In deze
vorm niet, wel andere soorten dagbesteding.

Kosten zijn afhankelijk van ?
de beschikbare ruimte.

43 5-mrt

Werven en opleiden vrijwilligers voor de
aanpak van eenzaamheid, zodat eenzaam
= zamenéén wordt.

Geen wettelijke taak, wel
opgenomen in
coalitieakkoord. Daarnaast
is gemeente mede
ondertekenaar van het
convenant: Een tegen
eenzaamheid.

Idee sluit goed aan bij de coalitie. Het
Eerst door coalitie laten onderzoeken wat de gezamenlijke partijen
trainen van vrijwilligers is een belangrijk
hier in kunnen betekenen.
element om het voorveld te versterken en
preventie en vroegsignalering verder te
ontwikkelen. Samen met andere partners in
het Sociaal Domein (bijvoorbeeld De
Meerpaal, Humanitas) kan er zo een mooi
aanbod ontwikkeld worden.
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Het huidige beleidsplan wordt herzien in
2020. Sportvoorzieningen is een onderdeel
van dit beleidsplan.

Nvt

I,
afhankelijk
van
uitkomst S

De kosten worden in
S en I
eerste instantie geschat op
€ 33.000.
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44 5-mrt

Graag het Odensehuis Flevoland voor
mensen met beginnende dementie en
naasten meer onder de aandacht brengen
en een warm hart toedragen. Omdat zij
denken in mogelijkheden. Info:
www.odensehuisflevoland.nl

Geen wettelijk taak.

Odensehuis heeft een subsidieaanvraag
ingediend. Ook zijn zij begeleid bij een
aanvraag voor het beste idee van Dronten.
Dit heeft niet tot een bijdrage geleid. Met
de Meerpaal en het Netwerk Dementie
Flevoland is dit idee besproken. Er wordt
gekoerst op de coalitie gedachte door hen
aan te laten sluiten bij een organisatie die
ondersteuning kan bieden. Het is een
voorziening die iets toevoegt aan Dronten.

Dagbesteding wel, deze vorm is meer gericht op dementerende
mensen die nog wel in staat zijn om activiteiten te kunnen
ondernemen.

€ 5.000 dat is het bedrag
van de subsidieaanvraag.

S

In het themaplan leefbaarheid en veiligheid
staat: Meer burgerparticipatie/
burgerinitiatieven zelfs als resultaat
benoemd. De gemeente Dronten wil
inwoners uitnodigen tot participatie en
bewonersinitiatieven omarmen en waar
mogelijk faciliteren. Het is noodzakelijk dat
inwoners de mogelijkheden voor participatie
weten. Het idee is relatief makkelijk te
realiseren. Het is mooi dat er met dit idee
de verbinding wordt gemaakt tussen
inwoner, raad, college en ambtenaren.
Participatie is van iedereen we moeten het
samen doen. In de bouwbijeenkomsten van
het themaplan leefbaarheid en veiligheid
kwam naar voren dat het belangrijk is dat
inwoners mogelijkheden voor participatie
weten, de weg weten te vinden en dat zij
ondersteunt worden in het vormgeven van
hun ideeën. Daar kan dit idee aan bijdragen
door knelpunten en sterke punten te
signaleren en te komen met
verbetervoorstellen.

De gemeente Dronten heeft Samen Actief in het leven geroepen om
ruimte te bieden aan ideeën van bewoners. Deze ideeën zijn vooral
gericht op het verbeteren van de leefbaarheid op wijk en buurt
niveau. Inwonersparticipatie gaat verder dan alleen wijk- en
buurtniveau. In 2018 is een kernteam inwonersparticipatie gestart om
in samenspraak een gemeente brede visie te ontwikkelen op
inwonersparticipatie. Hierin is de verbinding gezocht met de raad, het
college, inwoners en ambtenaren. In de kader nota is budget
aangevraagd voor het aanstellen van een regisseur
inwonersparticipatie (2020). Het initiatiefvoorstel is hierop een mooie
aanvulling. De visie is nog niet klaar en in ontwikkeling. Er is een
gereedschapskist ontwikkeld om ambtenaren te ondersteunen bij
participatietrajecten.

Bij dit initiatiefvoorstel is
S
het belangrijk om budget
beschikbaar te stellen om
verbetervoorstellen
daadwerkelijk te kunnen
realiseren. Daarnaast kost
het tijd van de leden die
zitting nemen in de
regiegroep. In de kadernota is € 200.000
aangevraagd voor
inwonersparticipatie
(regisseur
inwonersparticipatie). Dit
initiatiefvoorstel kan
vanuit dat budget
gerealiseerd worden en
budgetneutraal uitgevoerd
worden.

Bedrijfsvoering
45 5-feb

Als geboren Elburger maar sinds 1996
Ja.
woonachtig in Dronten hou ik mij bezig met
het volgen van al wat er leeft onder de
inwoners van Elburg en wil ik ook graag op
de hoogte blijven van hetgeen er in het
gemeentehuis aldaar gebeurd. Nu las ik
gisteren 4-2-2019 het volgende bericht en
direct dacht ik dat zulks ook wel iets zou
kunnen zijn voor de gemeente Dronten en
haar inwoners. Waarom het wiel uitvinden
als het er al is, dus niet mijn eigen idee.
Het gaat om het volgende: Quote:
"Gemeente Elburg zoekt twee enthousiaste
mensen die mee willen denken en praten
over burgerparticipatie. Het samen
denken/meedenken met raadsleden,
bestuurders en ambtenaren over hoe we
inwoners kunnen helpen met goede
initiatieven en ideeën. Hoe kan de
gemeente inwoners (beter) faciliteren? Dat
zijn vraagstukken waar de regiegroep over
nadenkt. De regiegroep komt een aantal
keer per jaar bij elkaar. Het uiteindelijke
doel is dat er in de gemeente Elburg vitale
gemeenschappen ontstaan, die hun eigen
ideeën op tafel brengen en zich daar ook
verantwoordelijk voor voelen. Of er al
zoiets bestaat in onze gemeente weet ik
niet, maar het lijkt mij een prima idee om
de burgers meer betrokken te krijgen in
allerlei zaken.”
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46 21-feb Ik stel voor om in de gemeentelijke
Ja.
kantines plantaardige maaltijden te
vertrekken en slechts op verzoek
maaltijden met dierlijke producten
beschikbaar te stellen. Dus het omkeren
van de norm. Nu hoeft de vegetariër niet
meer speciaal om een vleesvrije maaltijd te
vragen, maar moet de vleeseter dat doen.
Dit blijkt in andere gemeenten zeer
succesvol te zijn. goed voor het milieu, de
dieren en de gezondheid van de
medewerkers.

Kadernota 2020

In de kantines biedt Dronten de
Nee, dit wordt nog niet gedaan.
medewerkers de mogelijkheid een gezonde,
voedzame en aantrekkelijke lunch te
bestellen die voor alle medewerkers
betaalbaar is. Per locatie spelen we
daarbinnen in op de behoefte. Hiermee zijn
de kantines ook nadrukkelijk bedoeld voor
de sociale contacten: de verbinding tussen
de collega's. Bij de renovatie van het
gemeentehuis wordt mogelijk ook de
catering enigszins gewijzigd. Wij nemen dit
idee hierin mee.

Afhankelijk van de afname S
en de kosten van de
vleesvervangende
producten zullen er
mogelijk meerkosten zijn.
De hoogte ervan is nu niet
in te schatten.
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Initiatiefvoorstellen raadsfracties
Initiatiefvoorstel

Taak gemeente?

Stand van zaken?

Wordt dit al gedaan?

Inschatting kosten

S, I

Raadsfractie: VVD
1

Legesvrijstelling activiteiten Ja.
goede doelen organisaties.
Verlaging van de financiële
drempel voor het organiseren
van "goede doel activiteiten",
gekoppeld aan een hogere
opbrengst van die activiteiten
door vrijstelling van
legesbetaling voor die
activiteiten.

Als het niet heffen van leges bij goede
doelen geregeld wordt in de
legesverordening is dat voor de APV
voldoende.

Artikel 2:6 lid 5 meldingsplicht voor nietcommerciële organisaties.

€ 2.800

I

2

Participatie i.h.k.v. het
opstellen van de woonvisie.
Samenleving laten
participeren bij de
totstandkoming van de
woonvisie.

Ja.

De huidige Woonvisie loopt in 2021 af. Wij
willen najaar 2020 starten met het proces
om te komen tot een nieuwe Woonvisie.
Daarbij zullen ook lokale belanghouders
worden betrokken.

Bij de opstelling van de huidige Woonvisie (2016)
zijn meerdere partijen betrokken, waaronder OFW,
Huurdersbelangen-vereniging, makelaars en
ontwikkelaars, zorgpartijen en vertegenwoordigers
van bewoners c.q. belangenorganisaties. In
meerdere interactieve bijeenkomsten hebben zij
input geleverd voor de ontwikkeling van de visie.
Daarnaast hebben inwoners van Dronten hun
mening over het wonen kunnen geven via een
internetpeiling.

PM / in de kadernota is een
bedrag van € 75.000 opgenomen
voor het opstellen van de visie
(incl. participatie).

I

ANWB AutoMaatje. Door de
gemeente i.s.m. Meerpaal
Welzijn een ANWB
AutoMaatje servicepunt op te
zetten.

De uitvoering van het plan is geen
taak van de gemeente. Het zou
een aanvulling zijn op het
gecontracteerde vervoer
(Regiotaxi) en een
professionalisering van het
bestaande aanbod
vrijwilligersvervoer. Het draagt wel
bij aan het doel om inwoners zo
lang mogelijk mobiel te houden en
deel te laten nemen aan het
sociaalmaatschappelijk verkeer.

We hebben het concept AutoMaatje eerder
besproken met de Meerpaal maar dit heeft
destijds niet geresulteerd in een concreet
voorstel. We zijn samen met de Meerpaal
in gesprek geweest met onder andere de
ANWB en omliggende gemeenten waar
men wel gebruik maakt van het concept
AutoMaatje. Wellicht biedt dit initiatief
voorstel een nieuwe opening.

Het concept wordt op dit moment niet uitgevoerd.
Het huidige systeem dat de Meerpaal gebruikt is
een soortgelijk systeem. Het concept AutoMaatje
zou hier een professionaliseringsslag betekenen.

In een eerder stadium is vanuit de S en I
Meerpaal aangegeven dat de
structurele kosten ongeveer
€ 50.000 zijn voor de
professionele coördinatie.
Daarnaast zullen er nog wat
incidentele opstartkosten zijn.
Hiervan is het bedrag niet
genoemd. Omdat de gesprekken
destijds niet zijn voortgezet is het
moeilijk om een concreet bedrag
te noemen maar deze zal zeker in
de buurt liggen van hetgeen toen
is genoemd.

Raadsfractie: CDA
3
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4

Plaatsen slimme
bandenpomp. Het plaatsen
van 3 slimme
bandenpompen. Vele
gemeenten gingen Dronten
al voor.

Vanuit gemeentelijk
Het is uitvoerbaar, mits de gekozen
duurzaamheidsbeleid is het goed
locaties draagvlak hebben bij de inwoners.
uit te leggen. Diverse gemeenten,
waaronder Almere, hebben dit al
gedaan. lage kosten aan te
schaffen. Echter zijn er bij
benzinestations ook al
bandenpompen aanwezig, waar
(veelal tegen betaling) kan worden
gepompt.

Benzinestations hebben dit natuurlijk al sinds jaar
en dag, maar veel pomphouders stappen er van af
(wellicht zinvol om uit te zoeken waarom) of doen
het niet meer gratis, maar vragen bv € 0,50 euro
per keer. Auto- en fietsbandenpompen zijn ook
individueel tegen vrij lage kosten zelf aan te
schaffen door inwoners.

Uitgaan van de kosten zoals
aangegeven in het initiatief. In
het voorstel wordt alleen
gesproken over structurele
jaarlijkse kosten van € 2.500.
Daarbij de aanname dat de
opstartkosten daarbij zijn
inbegrepen.

I

5

Jaarlijkse stimuleringsprijs
amateurkunst. Een jaarlijkse
stimuleringsprijs in te stellen
voor amateurkunst in
Dronten.

Nee, de uitvoering van het plan
past niet in een wettelijke taak van
de gemeente en ook niet bij het
gemeentelijk beleid (zie 2.1).

Er is al een werkend alternatief via de
cultuurmakelaar van De Meerpaal (zie
2.5). Ook bestaat er voor activiteiten
kunst en cultuur al de mogelijkheid om
een activiteitensubsidie aan te vragen.

Niet in de vorm van een prijsvraag. Maar er is wel al
een werkend alternatief via de cultuurmakelaar van
De Meerpaal (zie 2.5). Ook is er al een
subsidiemogelijkheid voor activiteiten kunst en
cultuur.

Het bedrag van de prijs is
maximaal € 5.000. De
uitvoeringskosten zijn lastig te
schatten, maar zullen al snel
boven de € 10.000 per jaar
uitkomen.

S

6

Steunpunt vrijwilligerswerk. Ja.
Een door de gemeente te
subsidiëren steunpunt voor
vrijwilligerswerk in te stellen.

Het is raadzaam om bestaande initiatieven
(zie hiernaast) met elkaar te verbinden
(zover dit nu nog niet gebeurt). Zeker
vanuit de lijn die in de Strategie Sociaal
Domein en in de themaplannen
beschreven staat om partijen te verbinden
en coalities te vormen, is het opzetten van
een nieuwe stichting op dit moment niet
raadzaam. Het is dan ook raadzaam om
deze initiatieven met elkaar te verbinden
(zover dit nu nog niet gebeurt). Zeker
vanuit de lijn die in de Strategie Sociaal
Domein en in de themaplannen
beschreven staat om partijen te verbinden
en coalities te vormen, is het opzetten van
een nieuwe stichting op dit moment niet
raadzaam.

De Meerpaal heeft al een vrijwilligersvacaturebank Nvt
Matchpoint. In de uitvoeringsovereenkomst (UVO)
met De Meerpaal zijn ook activiteiten opgenomen
die de vrijwilligers ondersteunen in het uitoefenen
van hun taak.
Vanuit het uitvoeringsplan sportbeleid 2019 wordt
een verenigingsondersteuner geworven die
verenigingen kan ondersteunen op het gebied van
vrijwilligersbeleid, wet- en regelgeving, etc.
Daarnaast is er vanuit de verschillende bestaande
inwonersinitiatieven (burgers in de knel,
seniorennetwerk De Bijenkorf en de coalitie
ZamenEen) een stichting Houvast opgericht die juist
op het juridische- en financiële vlak ondersteuning
en diensten aan kan bieden.

Nvt

Uitbreiding griffie.

Het takenpakket van de griffie neemt al
jaren toe. Om de processen beter te
stroomlijnen en fouten te voorkomen is
extra secretariële ondersteuning nodig.
Het doel is het verzorgen van een goede
en efficiënte secretariële afhandeling van
de stukkenstroom, brieven en informatie
aan inwoners.

Nee.

S

Raadsfractie: GroenLinks
7

Ja

€ 71.000

Raadsfractie: Leefbaar Dronten
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8

Zwembad de Alk in
Biddinghuizen toekomst
bestendig maken.

Ja, het betreft een gemeentelijk
zwembad. Het beheer en het
dagelijks onderhoud is uitbesteed
aan Optisport. De gemeente is
verantwoordelijk voor het groot
onderhoud.

Het zwembad De Alk in de huidige staat
voldoet niet meer aan de eisen van deze
tijd. De belangrijkste tekortkomingen zijn:
verouderd sanitair, peuterbad is niet in
gebruik, bestrating rondom het bad is
onveilig, de inrichting van de baden en de
speelweide is niet uitdagend. De Alk is niet
aantrekkelijk voor bezoekers en wordt
daardoor slecht bezocht. De gemeente is
reeds enkele jaren in gesprek met
Dorpsbelangen Biddinghuizen om te
onderzoeken hoe het bad aantrekkelijker
gemaakt kan worden en hoe inwoners van
Biddinghuizen meer betrokken kunnen
worden bij het beheer van het zwembad.

De gesprekken tussen Dorpsbelangen Biddinghuizen
en de gemeente hebben geleid tot een plan “Naar
een toekomstbestendig zwembad De Alk in
Biddinghuizen”. In de beoogde situatie wordt De Alk
niet alleen aantrekkelijker gemaakt om er te
zwemmen en te recreëren. Het zwembad zal ook,
meer dan nu het geval is, een sociale functie
krijgen. Het moet een plek worden waar mensen
niet alleen komen zwemmen. Het beoogde
zwembad De Alk wordt een plek waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten, zodat de sociale cohesie
in het dorp wordt bevorderd. Voor de realisatie van
het plan is voor een bedrag van € 175.000 een
beroep gedaan op het provinciale fonds
Leefbaarheid. Dit verzoek is afgewezen. De
gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen deze
afwijzing. De uitkomst van deze bezwaarprocedure
is nog niet bekend.

De totale kosten zijn geraamd op I
€ 666.000. Een deel van deze
kosten wordt in de vorm van
zelfwerkzaamheid, acties en
sponsoring ingebracht door de
inwoners van Biddinghuizen. De
verwachting is verder dat
verschillende installaties van het
huidige zwembad Overboord
hergebruikt kunnen worden. Er
van uitgaande dat de gevraagde
subsidie door de provincie wordt
afgewezen, is het bedrag
waarvoor een beroep op de
gemeente wordt gedaan naar
verwachting ongeveer € 475.000.
De structurele lasten zullen ook
hoger worden door deze
investering, maar de hoogte van
de structurele component is op dit
moment nog niet duidelijk. Dit is
afhankelijk van het
investeringsbedrag, de
afschrijvingstermijn en het effect
ten opzichte van de huidige
kapitaallasten.

9

Proeftuin Smart Grid - Slim
Energie opslag De proeftuin
openstellen voor alle (wijk)
bewoners welke hiertoe het
initiatief willen nemen.

Hanzekwartier betreft nieuwbouw
en wordt door al de markt
opgepakt. De gemeente heeft als
taak om voor bestaande wijken
eind 2021 een Transitievisie
Warmte te maken. Daarin wordt oa
opgenomen hoe de gemeente (per
wijk) wil omgaan met opslag.

Smart-Grid is typisch een taak voor de
netbeheerder. Het is te vroeg om nu een
dergelijke proeftuin 'open' te stellen. Nog
onbekend is welke oplossingen
beschikbaar, toepasbaar en betaalbaar
zijn.

Op nationaal niveau (oa Nagele) worden dergelijke
proeftuinen ontwikkeld (en betaald door het Rijk)

Hoog. Proefproject Nagele heeft
Ntb
€ 4,2 mln. gekregen van het Rijk
maar is nog (lang) niet
voldoende. In de kadernota is
aanvullend budget gevraagd voor
het opstellen van de Transitievisie
Warmte voorzien.

10

Plasticloos winkelen in de
gemeente Dronten ter
bevordering van bijdrage aan
duurzame wereld.

Het verstrekken van de tassen is
geen basistaak van de gemeente.
De taak van de gemeente zit
voornamelijk in voorlichting en
communicatie.

Indien gewenst is het idee uit te voeren.
Het advies is wel om vanuit de gemeente
in te zetten op voorlichting en
communicatie in plaats van de
daadwerkelijke uitvoering.

Winkeliers in de gemeente Dronten stimuleren de
inwoners tot gebruik van een eigen tas of hebben
ter vervanging een gerecyclede papieren tas.

Uitgaande van het voorstel van de I
raadsfractie betreft dit € 123.000

11

Veilige looproutes. De
Looproutes dienen altijd veilig te
ChristenUnie vindt het
zijn. Aandacht voor ouderen en
belangrijk dat ouderen en
mindervaliden is belangrijk.
mindervaliden veilig en
comfortabel de centra van
Dronten, Biddinghuizen en
Swifterbant kunnen bereiken.

Ja.

Nee.

€ 20.000 voor het uitvoeren van
een onderzoek door een
adviesbureau.

Raadsfractie: Christen Unie
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I, voor
alleen het
onderzoek

12
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Aansluiten bij Pact
Ja.
Ouderenzorg. Ouderen lopen
een groter risico op
ondervoeding door
verschillende factoren zoals
medicatie, eenzaamheid en
mondproblemen. Pact
Ouderenzorg ondersteunt
gemeenten bij dit probleem.
Voorbeelden om hier wat aan
te doen zijn het organiseren
van gezamenlijk maatlijden
met ouderen, gekookt door
VO leerlingen.

Gelet op de lokaal lopende initiatieven van
eenzaamheid en langer zelfstandig thuis
wonen is de verwachting dat het
aansluiten op het Pact Ouderenzorg geen
extra voordelen oplevert.

Ten aanzien van eenzaamheid hebben we in
Nvt
Dronten al de coalitie ZamenEen die eenzaamheid
signaleert en gaat doorbreken. Er wordt nu
onderzocht of Dronten zich ook landelijk aan kan
sluiten bij de Landelijk Coalitie tegen Eenzaamheid.
Daarnaast is er het themaplan Zelfredzaamheid wat
er voor zorgt dat mensen langer op eigen benen
blijven staan en dus ook langer zelfstandig blijven
wonen.

Nvt
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Bijlage 2 Financiële effecten per programma
Kadernota 2020 - Ambities en wensen

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

Programma 0

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

0.1

I

Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving

-200

-200

-200

0

0.1

S

Verhoging basisbijdrage Regio Zwolle

0.2

S

0.2

-50

-50

-50

-50

B

Burgemeester

Klantgeledingssysteem Burgerzaken

0

-21

-21

-21

A2

P. van Bergen

I

Klantgeledingssysteem Burgerzaken

-23

0

0

0

A2

P. van Bergen

0.2

I

Vervanging stemhokken

-16

0

0

0

B

P. van Bergen

0.3

S

Beheer strategische gronden

116

116

116

116

B

A. van Amerongen

0.4

I

Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen

-100

-100

-100

-100

A1

P. van Bergen

0.4

S

Vervanging Zaaksysteem structureel licenties

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

A2

A. van Amerongen

0.4

I

Vervanging Zaaksysteem incidenteel

p.m.

p.m.

p.m.

0

A1

A. van Amerongen

0.4

S

Digitaliseren bouwdossiers structureel

-20

-20

-20

-20

A2

A. van Amerongen

0.4

I

Digitaliseren bouwdossiers incidenteel

-400

0

0

0

A1

A. van Amerongen

Informatieveiligheid en privacy bewustwording

-35

-35

-35

-35

A2

A. van Amerongen

0.4

S

A1

R. Siepel

0.4

I

Privacy Officer

-40

-40

p.m.

p.m.

A2

A. van Amerongen

0.4

S

ICT totale extra lasten structureel

-85

-95

-95

-95

A2

A. van Amerongen

0.4

I

ICT totale extra lasten incidenteel

-124

0

0

0

A2

A. van Amerongen

0.4

I

ARBO-beleid

-20

0

0

0

A2

R. Siepel

0.4

I

Communicatiebeleidsplan

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

A2

R. Siepel

0.4

I

Verhoging budget externe juridische advisering

-70

-70

-70

-70

A2

R. Siepel

0.4

S

Transitiebudget structureel

0

-10

-10

-10

A2

A. van Amerongen

0.4

I

Transitiebudget incidenteel

-147

-112

-12

-12

A2

A. van Amerongen
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2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

0.61

S

Extra OZB inkomsten a.g.v. areaal uitbreidingen

40

40

40

40

B

A. van Amerongen

0.61

S

Areaaluitbreiding OZB (2019)

40

40

40

40

B

A. van Amerongen

0.62

S

OZB Windmolens

0

0

0

150

B

A. van Amerongen

0.62

S

GBLT Ontwerpbegroting 2020

-45

-45

-45

-45

B

A. van Amerongen

0.7

S

Afrekening BTW compensatiefonds (BCF)

-250

-750

-750

-750

B

A. van Amerongen

0.8

S

Vrijval IBP-gelden (stelpost)

1.000

1.000

1.500

1.500

B

A. van Amerongen

0.8

S

Stelpost onderuitputting begroting

-250

-250

-250

-250

B

A. van Amerongen

0.10

S

BR Bovenwijkse voorzieningen (zie programma 2)

2

2

2

2

-677

-600

40

390

Subtotaal Programma 0

Programma 1
1.1

S

Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

1.2

I

1.2

I

2020

2021

2022

2023

Categorie

-79

-81

-81

-81

Projectleider Ondermijning

-104

-104

-104

Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen

p.m.

p.m.

Subtotaal Programma 1

-183

-185

Programma 2

2020

2021

A2

I.A. Korting

Collegelid

B

Burgemeester

0

A1

Burgemeester

p.m.

0

A2

Burgemeester

-185

-81

2022

2023

Categorie

Collegelid

2.1

S

Aframen subsidie Overige verkeersmaatregelen

20

20

20

20

B

I.A. Korting

2.1

S

Hogere leges Wegen, straten en pleinen

33

33

33

33

B

I.A. Korting

2.1

S

Herijken openbare verlichting

90

90

90

90

B

R. Siepel

2.1

I

Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen

-25

-25

0

0

A1

I.A. Korting

2.1

I

Fietsverbinding De Zate - De Noord

p.m.

0

0

0

A2

I.A. Korting

2.1

S

Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2024

-17

-18

-19

-20

2.1

S

Fiets- en wandelpad de Gilden (zie ook progr.0 voor reservemutatie)

-3

-5

-5

-5
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2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

2.1

S

Uitrol netwerk elektrische laadpalen

-10

-10

-10

-10

A2

R. Siepel

2.1

I

Uitbreiding P+R-station Dronten

-75

0

0

0

A2

R. Siepel

13

85

109

108

Subtotaal Programma 2

Programma 3

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

3.1

I

Human Capital Agenda

-73

-73

-73

-73

A1

I.A. Korting

3.1

I

Nieuwe natuur

-35

0

0

0

A1

I.A. Korting

3.1

I

Van Eiland naar Wijland

p.m.

0

0

0

A2

R. Siepel

3.4

S

Verwachting hogere opbrengsten toeristenbelasting

50

100

150

200

-58

27

77

127

Subtotaal Programma 3

Programma 4

2020

2021

2022

2023

B

Categorie

A. van Amerongen

Collegelid

4.2

I

Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant

-50

-25

0

0

A1

4.3

I

Vervanging ICT-systeem Leerplicht/RMC

-30

0

0

0

B

P. van Bergen

4.3

I

Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer/ werkplekken

-25

0

0

0

A1

P. van Bergen

4.3

S

Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer

100

100

100

100

B

P. van Bergen

-5

75

100

100

Subtotaal Programma 4

Programma 5
5.1

S

Buurtsportcoach

5.1

I

Motorische basisvaardigheden

5.2

S

BTW verhoging ten gevolge van vrijstelling sport

5.2

I

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

5.2

S

Indexering onderhoud zwembad 2019 en 2020

Kadernota 2020

2020

2021

2022

2023

Categorie

-199

-199

-199

-199

-30

-30

-30

0

-175

-175

-175

87

87

-11

-11

A. van Amerongen

Collegelid

B

A. van Amerongen

A1

A. van Amerongen

-175

B

A. van Amerongen

87

87

B

A. van Amerongen

-11

-11

B

A. van Amerongen
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2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

5.3

S

Indexering subsidie de Meerpaal 2019

-60

-60

-60

-60

B

A. van Amerongen

5.6

S

Indexering subsidie Flevomeer Bibliotheken 2019

-53

-53

-53

-53

B

A. van Amerongen

5.6

S

Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten

-22

-22

-22

-22

A2

A. van Amerongen

5.7

I

Ontwikkeling Strandbeleid

p.m.

0

0

0

A2

I.A. Korting

5.7

I

Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme

-40

0

0

0

A2

I.A. Korting

-503

-463

-463

-433

Subtotaal Programma 5

Programma 6

2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

6.1

S

Indexering subsidie MDF 2019

-7

-7

-7

-7

B

P. van Bergen

6.1

S

Indexering subsidie peuteropvang 2019

-7

-7

-7

-7

B

P. van Bergen

6.1

I

Inspelen op externe ontwikkelingen Sociaal Domein

-150

-150

-150

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Monitoren indicatoren strategie Sociaal Domein

-50

-50

-50

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Herijking strategie sociaal domein

0

-50

0

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Kennis, beleid schulden en bewindvoering

-50

-50

-50

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Implementatie van o.a. een stress sensitieve methodiek

-50

0

0

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Budgetbeheer op maat

-45

-45

-45

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Keten verslavingszorg/outreachend werk

-43

-43

-43

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Coalitie tegen eenzaamheid

-50

-50

-50

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Mantelkring

-95

-95

-95

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Vraagelkaar

-85

-85

-85

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

De Kans (Meerpaal)

-63

-63

-63

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Voedselbank

-25

-25

-25

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Lang zult u wonen

-11

-11

-11

0

A1

P. van Bergen

6.1

I

Mantelzorg

-50

-50

-50

0

A1

P. van Bergen
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2020

2021

2022

2023

Categorie

6.1

I

Sluitende keten verslavingszorg

-28

-28

-28

0

6.2

S

Indexering subsidie Icare Jeugdgezondheidszorg 2018 en 2019

-20

-20

-20

-20

6.2

I

Tussenvoorziening PO en VO

-100

-100

-100

6.2

I

Woonstart

-200

-200

6.2

I

Voorschoolse tussenvoorziening

-100

6.2

I

Verstrekking onderwijs en jeugdhulp

6.2

I

Uitbreiding beleidsformatie Wmo

6.2

I

Contractmanager zorgpartijen

6.3

S

Indexering subsidie MDF 2019

6.3

S

6.5

I

Collegelid

A1

P. van Bergen

B

P. van Bergen

0

A1

P. van Bergen

-200

0

A1

P. van Bergen

-100

-100

0

A1

P. van Bergen

-100

-100

-100

0

A1

P. van Bergen

-50

-50

-50

-50

A2

P. van Bergen

-104

-104

-104

-104

A2

P. van Bergen

-6

-6

-6

-6

B

P. van Bergen

Verlagen begrote lasten Participatiewet-Inkomensdeel

200

200

200

200

B

P. van Bergen

Re-integratietrajecten vanuit gezondheid naar werk

-98

-98

-98

0

A1

P. van Bergen

-1.387

-1.387

-1.337

6

Subtotaal Programma 6

Programma 7

2020

2021

2022

2023

Categorie

S

Ontwerpbegroting 2020 GGD

-76

-107

-117

-127

7.3

I

Afvalloze scholen en educatie

-15

0

0

0

A1

R. Siepel

7.3

I

Invoeren ja-ja sticker

p.m.

0

0

0

A1

R. Siepel

7.4

S

Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland (OFGV)

-94

-126

-113

-113

-185

-233

-230

-240

Subtotaal Programma 7

Programma 8
8.1

I

Aanvullend budget in het kader van programmaleiding Omgevingswet

8.1

I

8.1

I

2020

2021

2022

2023

B

Collegelid

7.1

B

Categorie

I.A. Korting

A. van Amerongen

Collegelid

0

-105

0

0

A1

R. Siepel

Implementatie Omgevingswet

-465

-629

p.m.

p.m.

A1

R. Siepel

Herontwikkeling Spelwijk

p.m.

0

0

0

A2

I.A. Korting
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2020

2021

2022

2023

Categorie

Collegelid

8.3

I

Functionaris BAG

-86

-86

-86

-86

A2

A. van Amerongen

8.3

I

Optimalisatie BAG en BGT werkzaamheden detectiesysteem

-20

-20

-20

-20

A2

A. van Amerongen

8.3

I

Optimalisatie BAG en BGT werkzaamheden

-11

0

0

0

A2

A. van Amerongen

8.3

S

Geo-visie: mutatiesignalering

-20

-20

-20

-20

A2

A. van Amerongen

8.3

S

Luchtfotografie

-20

-20

-20

-20

B

8.3

S

Doorontwikkeling gegevens basisregistratie structureel

-5

-5

-5

-5

A2

P. van Bergen

8.3

I

Doorontwikkeling gegevens basisregistratie incidenteel

-20

0

0

0

A2

P. van Bergen

8.3

S

Hogere inkomsten bouwleges

150

150

150

150

8.3

I

Woonvisie

-75

0

0

0

A1

P. van Bergen

8.3

I

Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties/Sporthal Het Dok

-60

0

0

0

A1

A. van Amerongen

8.3

I

Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten

-35

0

0

0

A1

A. van Amerongen

8.3

I

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan

-45

-15

0

0

A2

A. van Amerongen

8.3

I

Subsidiecoördinator Duurzaamheid

-50

-50

0

0

A2

A. van Amerongen

8.3

I

Uitvoeringsagenda Woonvisie

-25

0

0

0

A2

P. van Bergen

-787

-800

-1

-1

- 3.773

- 3.481

- 1.890

- 24

Subtotaal Programma 8

Totaal Kadernota 2020 - Ambities en wensen

Kadernota 2020

B

R. Siepel

A. van Amerongen
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