Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

Besluitenlijst College
10-05-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Baaten, Schoone en gemeentesecretaris Van den Bergh en
bestuurssecretaris Pjetri
Wethouder Van Noort

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Wijziging bijzonder mandaat Fysiek 2022
Besluit:

1. Het bijzonder mandaat Fysiek 2022 te wijzigen door aanpassing van regel
103, conform de tabel die in de bijlage is opgenomen.
2. Te bepalen dat de gewijzigde mandaatregeling in werking treedt op de
eerste dag na de dag van bekendmaking.
3. De in het verleden ambtelijk gesloten c.a. beëindigde privaatrechtelijke
overeenkomst(en) tot verhuur met terugwerkende kracht te bekrachtigen.
3.2

Besluit Hogere waarde geluid Beginweg 35
Besluit:

1. Voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning aan de Beginweg 35 een hogere
waarde geluid vast te stellen conform de toegevoegde bijlage.
2. Het besluit hogere grenswaarde geluid bekend te maken en ter inzage te
leggen.
4

Voorstellen B-procedure

4.0

Ontwerp wijzigingsplan waterwoningen Ranonkellaan Warande Fase 1
(Parafenprocedure dd 2-5-2022)
Besluit:

1. In te stemmen met het opgestelde ontwerp wijzigingsplan waterwoningen
Ranonkellaan Warande fase 1 op grond van het bestemmingsplan
Gedeeltelijke herziening deelgebied 1 Warande (postzegels) conform artikel
3.6, lid a, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ten behoeve van het
realiseren van vijf waterwoningen.
2. Overeenkomstig het gestelde in artikel 3.9a Wro en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6
weken ter inzage te leggen om belanghebbenden de mogelijkheid te beiden
zienswijzen in te dienen; en
3. Het ontwerp wijzigingsplan als het definitieve wijzigingsplan vast te stellen,
op voorwaarde dat er geen zienswijzen worden ontvangen ten aanzien van
het ontwerp.
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4.1

Ontwerpprogrammabegroting HFA 2023 - 2026
Besluit:

De raad voor te stellen geen zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting HFA
2023-2026 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief en dit
kenbaar te maken conform bijgaande brief.
4.2

Wijzigen Gemeenschappelijke regeling OFGV
Besluit:

1. Onder voorbehoud van toestemming van de raad het wijzigingsbesluit
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek (GR-OFGV) en de daarbij behorende toelichting i.v.m. de
uittreding van de gemeente Weesp vast te stellen.
2. De raad voor te stellen toestemming te verlenen tot wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek. i.v.m. de uittreding van de gemeente Weesp.
4.3

Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 GGD Flevoland
Besluit:

De raad voor te stellen geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 (inclusief
meerjarenraming 2024-2026) van de GGD Flevoland in te dienen bij het
dagelijks bestuur van de GGD Flevoland en dit kenbaar te maken conform
bijgaande brief.
4.4

Woonvisie 2022-2027
Besluit:

1. In te stemmen met de definitieve versie van de Woonvisie 2022-2027.
2. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde informatienota
Woonvisie definitieve versie.
4.5

Woningbouwlocaties sociale huurwoningen
Besluit:

1. Met Woningcorporatie Centrada gezamenlijk de ontwikkeling van de locaties
gelegen aan de Binnendijk en Noordersluis betreffende sociale woningbouw
te verkennen ten einde het sluiten van een mogelijke intentieovereenkomst
2. De raad met bijgaande informatienota te informeren.
3. Het voornemen tot verkenning te publiceren op onder andere onze website,
het gemeenteblad en in de FlevoPost.
4.6

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake fietspad Schoener
34 t/m 36
Besluit:

De door de fractie van het CDA gestelde vragen ex artikel 36 van het reglement
van Orde van de raad inzake fietspad Schoener 34 t/m 36 te beantwoorden met
bijgaande raadsinformatiebrief.
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4.7

Overeenkomst opvang zwerfhonden en -katten
Besluit:

1. Invulling te geven aan de wettelijke taak om zwerfhonden en -katten op te
vangen door de overeenkomst met Dierennoodhulp Flevoland inzake de
opvang van zwerfhonden en -katten met terugwerkende kracht vanaf 1 mei jl
aan te gaan.
2. Geheimhouding op te leggen op de overeenkomst met Dierennoodhulp
Flevoland op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet.
3. De raad over dit besluit te informeren door middel van de bijgevoegde
raadsinformatienota
De burgemeester:
De portefeuillehouder dierenwelzijn te machtigen voor de ondertekening van
de overeenkomst.
4.8

Convenant Veilig Uitgaan 2022-2026
Besluit:

1. In te stemmen met het convenant Veilig Uitgaan 2022-2026 waarin iedere
partner zich sterk maakt voor een veilig uitgaansklimaat in Lelystad waardoor
overlast en geweld als gevolg van het uitgaansleven wordt beperkt. In het
convenant zijn afspraken gemaakt over veiligheid en bescherming van
bezoekers en personeel, tegengaan middelengebruik, kwaliteit van de
openbare gebied, toezicht en handhaving en sanctionering en overleg,
communicatie en monitoring.
2. De ondertekening van het convenant te mandateren aan de burgemeester.
Vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2022.
de secretaris,

de voorzitter,
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