Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
11-01-2022
9:30 - 12:00 uur
Kiekendief
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van Noort , De Vreede en gemeentesecretaris Van den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri (digitaal)
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Voorstellen A-procedure

3.1

Vaststelling subsidie Jeugd- en Gezinsteam 2020
De coöperatie Jeugd- en Gezinsteam (JGT) Lelystad heeft een verantwoording
ingediend van de besteding van de subsidies in 2020. Deze subsidies zijn
verleend voor de uitvoering van taken binnen het JGT. Het college heeft de
subsidies voor 2020 nu definitief vastgesteld.
Besluit:
1.

De voor 2020 aan Stichting Vitree verleende subsidie voor de uitvoering
van taken binnen het Jeugd- en Gezinsteam conform verlening vast te
stellen op € 4.800.483,-, onder de voorwaarde dat de afwikkelingsverschillen van de subsidie 2020 in de verantwoording van 2021
transparant moeten zijn
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Voorstellen B-procedure

4.1

Informatienota Gemeentelijk Vastgoed
Het college informeert de raad over de huidige ontwikkelingen met huurders
binnen het vastgoed van de gemeente Lelystad. Deze informatie heeft betrekking
op de huurontwikkelingen binnen het gemeentelijk vastgoed naar aanleiding van
de besloten sessie van 12-01-2021. Een algemeen plan voor het gemeentelijk
vastgoed volgt op een later moment.
Besluit:

1. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken binnen het
gemeentelijk vastgoed door middel van bijgevoegde informatienota.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 en artikel, 25, lid 2, van de gemeentewet
juncto, artikel 10, lid 1, sub d, lid 2, sub b,g, van de Wet openbaarheid
van bestuur geheimhouding op de informatienota op te leggen.
3. De raad voor te stellen om de door het college ingevolge artikel, 25, lid 2,
van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de informatienota op
grond van artikel, 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen.
4.2

Beantwoording Schriftelijke vragen GL inzake verkeerssituatie MuntstraatZilverparkkade
De Muntstraat wordt door veel fietsers gebruikt. Dit was voor de fractie van
GroenLinks de aanleiding tot het stellen van vragen met betrekking tot de
verkeerssituatie ter plaatse van de Muntstraat en het nieuwbouwproject
Zilverparkkade Oost. Op deze locatie is autoverkeer en bevoorradingsverkeer

Pagina 1

toegestaan, wat volgens de fractie van GroenLinks geregeld leidt tot gevaarlijke
situaties.
Besluit:

1. De schriftelijke vragen van de fractie van Groen Links te beantwoorden
conform bijgaande brief
4.3

Verkiezingsborden
De gemeenteraad heeft besloten dat er op 25 verschillende locaties, evenredig
verspreid door Lelystad, Trotterborden en aanplakborden worden geplaatst ten
behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
Besluit:
1.

4.4

De Raad voor te stellen om in te stemmen met de wijze waarop de
verkiezingsborden voor de komende jaren georganiseerd wordt conform
de bijlage met het overzicht van locaties van de 11 trotter- en 14
aanplakborden.

Uitvoering draagvlakmeting onder ondernemers Stadshart
Het college informeert de raad over het verdere proces inzake de uitvoering van
de draagvlakmeting reclamebelasting en informeert de raad over het feit dat de
datum van afronding met ongeveer vier weken later plaatsvindt. Een fysieke
bijeenkomst van ondernemers, is voorafgaand aan de draagvlakmeting, is het
kader van zorgvuldigheid, transparantie en draagvlak van bepalend belang. Door
de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om deze bijenkomst eerder te
laten plaatsvinden.
Besluit:

Middels deze informatienota de raad kennis te laten nemen van proces van
uitvoering van de draagvlakmeting onder de ondernemers in het stadshart en de
wijziging van uiterste datum van afronding van eind januari 2022 naar eind
februari 2022, nu het op grond van de huidige coronamaatregelen, niet mogelijk
is om de door partijen noodzakelijk geachte fysieke informatiebijeenkomst met
ondernemers in januari te organiseren.
4.5

Publicatie vastgestelde besluitenlijst college
Het college heeft besloten om de besluitenlijst pas te publiceren nadat deze door
het college is vastgesteld. Het college kiest voor deze werkwijze om een
zorgvuldige kennisgeving van het besluitvormingsproces te hanteren.
Besluit:

De besluitenlijst van de collegevergadering niet eerder te publiceren dan na de
vaststelling door het college in de eerstvolgende collegevergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 18 januari 2022,

de secretaris,

de voorzitter
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