Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

12-04-2022
9:30 - 11:00 uur
Collegekamer
Loco Burgemeester A. Elzakalai
Wethouders Schoone, Baaten, Van Noort en gemeentesecretaris Van den Bergh en
bestuurssecretaris Pjetri.
Burgemeester Baltus

3

Voorstellen A-procedure

3.1

VB Aandeelhoudersvergadering Vitens 22 april 2022
De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Vitens N.V. en heeft daarmee
stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vitens. Op de
agenda van deze vergadering staat o.a. het vaststellen van de jaarrekening en
het dividendvoorstel.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda(punten) van de algemene vergadering van
aandeelhouders Vitens N.V. van 22 april 2022 en
a. bij agendapunt 5.a de jaarrekening over 2021 vast te stellen;
b. bij agendapunt 5.b het dividend over 2021 vast te stellen;
c. bij agendapunten 6.a en 6.b kwijting te verlenen aan de leden van de
Directie en de RvC voor het gevoerde beleid.
d. Bij agendapunt 7.b de heer Ten Kroode te benoemen tot lid van de RvC.
Burgemeester
2. Dhr. K. Bonsen, wethouder Oost Gelre, vertegenwoordiger platform Nuval, te
machtigen tot het uitbrengen van een stem tijdens de algemene vergadering van
aandeelhouders Vitens N.V. op 22 april 2022 door het ondertekenen van
bijgevoegde volmacht.
3.2

Incidentele bijdrage concerten van het Liatoshynsky Orchestra Kyiv in
Flevoland
Naar aanleiding van het verzoek van het Apollo Ensemble uit Lelystad of de
gemeente mee wil werken aan optredens van het Kyiv Symphony Orchestra in
Flevoland, heeft het college besloten dit verzoek te honoreren en een financiële
bijdrage beschikbaar te stellen. De artistiek directeur van het Apollo Ensemble,
David Rabinovich, is uit de Oekraïne afkomstig en heeft als gastdirigent dit
symfonieorkest mogen dirigeren. Het orkest zal optredens verzorgen op de
Floriade en in Lelystad. De concerten in Flevoland worden mede ondersteund
door de gemeente Almere en de provincie Flevoland. De netto
publieksinkomsten van de concerten zullen ten goede komen aan giro 555
Besluit:

1. Een bijdrage van € 7.000 beschikbaar te stellen voor concerten van het
Liatoshynsky Orchestra Kyiv in Flevoland.
2. De dekking voor de bijdrage ten laste te laten komen van de post College
Onvoorzien.
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3. In te stemmen met de ondertekening van de adhesieverklaring voor de
formele uitnodiging voor het orkest.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Actualisering vertegenwoordigingen collegeleden 2022
Vanwege het vertrek van wethouder De Vreede heeft er een verschuiving in de
portefeuilleverdeling plaatsgevonden en is de actuele portefeuilleverdeling
vastgesteld op 29 maart j.l.
Deze portefeuilleverdeling heeft gevolgen voor het overzicht van de
vertegenwoordigingen van de collegeleden in besturen en overlegorganen.
Besluit:

1. De vertegenwoordiging in besturen en overlegorganen collegeperiode 2022
vanaf 30-03-2022 vast te stellen conform het overzicht bij de
portefeuilleverdeling (bijlage 1).
2. Het overzicht van de nevenfuncties (bijlage 2) vast te stellen en beschikbaar
te stellen voor openbaarmaking.
4.2

Plan van Aanpak Doorontwikkeling Omgevingsvisie
De gemeenteraad heeft op 22 juni 2021 de Omgevingsvisie Lelystad 2040
vastgesteld. In deze strategische visie staat wat voor een stad Lelystad wil zijn
en welke doelen het heeft voor de leefomgeving. De gemeente Lelystad wil zich
ontwikkelen tot een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke
en economisch sterke stad.
De Omgevingsvisie geeft de visie voor Lelystad als hoofdstad van de Nieuwe
Natuur en als een sterke stad in de regio om te groeien naar een stad met
100.000 inwoners. Hierbij zijn verschillende ruimtelijke uitgangspunten
beschreven en gebieden met prioriteit aangewezen.
Met de Omgevingsvisie is een goede basis gelegd, maar doorontwikkeling is
wenselijk. Met deze doorontwikkeling sluit de Omgevingsvisie straks aan op de
bijgestelde ambitie van de gemeente. Binnen de doorontwikkeling zal de groei
naar 40.000 woningen verkend worden. We kijken naar wat de stad wil bereiken,
hoeveel ruimte dat vraagt en waar dat zou passen. De ontwikkelstrategie geeft
ons antwoord op de vraag wat we waar en wanneer willen ontwikkelen. Voor
grote ontwikkelingen is het verplicht om de effecten op het milieu te
onderzoeken. Dit doen we met een zogenaamde milieueffectrapportage.
Met deze doorontwikkeling wordt geen nieuwe omgevingsvisie gemaakt. We
bouwen voort op wat er nu is en beginnen dus nadrukkelijk niet opnieuw. De
huidige Omgevingsvisie en het resultaat van dit doorontwikkelingstraject vormen
samen de Omgevingsvisie van Lelystad.
Besluit:
1.

De raad voor te stellen:
Kennis te nemen van de Startnota Doorontwikkeling Omgevingsvisie
Lelystad en de volgende processtappen vast te stellen:
a. Een kwantitatieve uitwerking te laten opstellen;
b. Een kwalitatieve uitwerking te laten opstellen;
c. De resultaten van een participatietraject mee te laten nemen;
d. Een verkenning naar een verdere doorgroei naar 40.000 woningen mee te
laten nemen in de doorontwikkeling;
e. Een adaptief ontwikkelpad op te laten stellen;
f. Een MER-procedure te laten uitvoeren;
g. Hiervoor de in de kadernota 2022 - 2025 toegewezen middelen in te laten
zetten;
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h. Bovenstaande te laten doorlopen in een analysefase, confrontatiefase en
procedurefase.
4.3

Motie Het Eiland Warande
Op 8 maart jl. heeft de raad een motie aangenomen over het geschil dat er loopt
tussen enkele bewoners van de Penningkruidstraat en de gemeente. Het college
heeft invulling gegeven aan de motie en informeert de raad via een
raadsinformatiebrief.
Besluit:

De raad te infomeren over de uitvoering van de motie van 8 maart jl. over Het
Eiland in de Warande door middel van bijgevoegde raadsinformatienota.
4.4

Beantwoording schriftelijke vragen inzake jeugdzorg n.a.v. Nieuwsuur 10
maart 2022
De fractie PvdA en GL hebben naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur
van 10 maart 2022 schriftelijke vragen gesteld. Het college beantwoordt de
vragen met deze brieven.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie PvdA en GL inzake “jeugdzorg n.a.v. de
uitzending van Nieuwsuur van 10 maart 2022” met de bijgevoegde brieven te
beantwoorden.
4.5

Intentieverklaring Versterking IJsselmeerdijk
In 2019 is het Waterschap Zuiderzeeland begonnen met het project Versterking
IJsselmeerdijk. Inmiddels ligt er een notitie ten behoeve van de
Voorkeursbeslissing. Met de achtergrond van deze beslissing en de daarin
benoemde meekoppelkansen wordt er een intentieverklaring ondertekend. Met
deze intentieverklaring zeggen de deelnemende partijen toe om zich in te
spannen voor de aanleg en inrichting van een vooroever voor de IJsselmeerdijk
in het IJsselmeer (voor het deel tussen Flevo Marina en Ketelbrug, met
uitzondering van een zone direct om de Maximacentrale en Flevokust) om
daarmee de IJsselmeerdijk te versterken en de aanleg en inrichting van een
fietspad op de gehele IJsselmeerdijk (Houtribsluizen-Ketelbrug). Daarbij is het de
bedoeling om de natuurwaarden en biodiversiteit te versterken, de
recreatiemogelijkheden te bevorderen en de ecologische kwaliteit van het
IJsselmeer te verbeteren.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de Notitie Voorkeursbeslissing IJsselmeerdijk.
2. In te stemmen met het ondertekenen van de Intentieverklaring Versterking
IJsselmeerdijk "Samen voor een veilige, groene en recreatieve
IJsselmeerdijk".
3. De raad te informeren met bijgaande Raadsinformatienota.
Burgemeester:
De portefeuillehouder Kustontwikkeling te machtigen om de
Intentieverklaring Versterking IJsselmeerdijk "Samen voor een veilige,
groene en recreatieve IJsselmeerdijk" te ondertekenen.
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4.6

Stand van zaken opvang Oekraïense Vluchtelingen
Het college stelt de raad in kennis over de stand van zaken rondom de opvang
van Oekraïense vluchtelingen.

Besluit:

De raad te infomeren over de stand van zaken op landelijk, regionaal en
lokaalniveau van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

4.7

Handhavingstraject onderneming gevestigd aan de Artemisweg te Lelystad
Het college heeft op grond van een uitgevoerde second opinion, waarin
gemotiveerd wordt aangegeven dat er onvoldoende aanleiding is om tot
handhaving over te gaan, besloten om af te zien van het continueren van een
handhavingstraject
Besluit:

1. Kennis te nemen van het onafhankelijk advies (second opinion) uitgevoerd
door een onderzoeksbureau inzake het handhavingstraject gemandateerd en
uitgevoerd door de Omgevingsdienst.
2. Uitvoering te geven aan het voor partijen bindende advies en daarmee de
handhaving jegens de betreffende onderneming aan de Artemisweg (hierna
de onderneming) te staken.
3. Geheimhouding op te leggen op de bijlage en de brief aan de onderneming
op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet.
4. De brief aan de onderneming, welke als bijlage is toegevoegd, vast te stellen
en te versturen.
4.8

Concept jaarverslag 2021
Het concept jaarverslag 2021 bevat de beleidsverantwoording over afgelopen
begrotingsjaar, aangevuld met een duiding van de financiële afwijkingen ten
opzichte van de begroting 2021. De raad ontvangt het jaarverslag in concept,
zodat er eerder kennis genomen kan worden van de inhoud – vooruitlopend op
het aanbieden van de definitieve jaarstukken en accountantsverklaring. Deze
handelswijze is vastgelegd in de financiële verordening.
Besluit:
1.

4.9

Het concept jaarverslag 2021 aan de raad beschikbaar te stellen, voorzien
van bijgevoegde aanbiedingsbrief.

Beantwoording schriftelijke vragen koopkrachtverlies
De InwonersPartij heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld over
koopkrachtverlies, die door middel van deze brief door het college beantwoord
worden. Inwoners krijgen te maken met een stijging van de brandstof- en
energieprijzen. Dit kan effect hebben op de koopkracht van Lelystadse inwoners
Besluit:

1. De schriftelijke vragen van de InwonersPartij inzake koopkrachtverlies te
beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022.
de secretaris,

de voorzitter,
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