Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
13-09-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Grimbergen, Kruis, Van Dijk, Messelink-Dijkstra en Broekema,
gemeentesecretaris Van den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri
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Voorstellen A-procedure

3.1

Regeling werkgeversbijdrage Lelystad 2022
Besluit:

1. De Regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2017 in te treken en
de Regeling Werkgeversbijdrage Lelystad 2022 vast te stellen.
2. Bijgaande brief met de reactie van het college op het advies over de
Regeling Werkgeversbijdrage Lelystad 2022 aan de Cliëntenraad Sociaal
Domein te verzenden.
3.2

Wijziging mandaat sociaal 2022 i.v.m. schikkingsmandaat in (hoger)
beroepsprocedure
Besluit:

1. Aan functionarissen die (hoger) beroepszaken behandelen ondermandaat te
verlenen om tijdens rechtszittingen financiële besluiten te nemen.
2. Het bijzonder mandaat sociaal 2022 te wijzigen door na regel 12 regel 12a
toe te voegen, zoals in de bijlage opgenomen tabel.
3. Te bepalen dat de gewijzigde mandaatregeling in werking treedt op de eerste
dag na de dag van bekendmaking.
3.3

Convenant School en Veiligheid 2022-2026
Besluit:

Het convenant School en Veiligheid 2022-2026 aan te gaan.
3.4

Concept bestemmingsplan Warande - Groot Nooten
Besluit:

1. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Warande - Groot
Nooten’ met IMRO-nummer NL.IMRO.0995.BP00093-0001 en dit vrij te
geven voor vooroverleg;
2. Het concept ontwerpbestemmingsplan toe te zenden aan de wettelijke
overleginstanties met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen ter kennis
van uw college te brengen;
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Voorstellen B-procedure

4.1

Voorsorteren op de Omgevingswet bij initiatieven
Besluit:

1. Met ingang van 21 september 2022 voor te sorteren op de Omgevingswet bij
nieuwe initiatieven, vanwege de inwerkingtreding van de wet per 1-1-2023;
2. De gemeenteraad door middel van de bijgevoegde informatienota hiervan op
de hoogte stellen;
3. Dit besluit bekend te maken via onze website en de Flevopost.
4.2

Beëindigen cameratoezicht Voorstraat 2022
Besluit:

1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de burgemeester om het
tijdelijk cameratoezicht in de omgeving van de Voorstraat te beëindigen.
2. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 onder c van
de Wet open overheid (Woo) geheimhouding op te leggen aan de
bijgevoegde bestuurlijke rapportage.
3. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren.
De burgemeester besluit:
Het cameratoezicht in de omgeving van de Voorstraat te beëindigen.
4.3

Concept ontwerp bp Campus Zuid fase 1
Besluit:

1. Het concept ontwerpbestemmingsplan Campus Zuid fase 1 vrij te geven voor
het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening;
2. Het concept ontwerpbestemmingsplan toe te zenden aan de wettelijke
overleginstanties met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen ter kennis
van uw college te brengen;
3. Geen inspraakprocedure volgens de inspraakverordening te doorlopen;
4. De raad voor te stellen de bijgaande checklist Vroegtijdige Betrokkenheid
Raad (VBR) voor het bestemmingsplan Campus Zuid fase 1 vast te stellen.
4.4

Stand van zaken uitvoering intentieovereenkomst Batavia Stad
Besluit:

De gemeenteraad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren
over de stand van zaken van de uitvoering van de Intentieovereenkomst met
Batavia Stad Outlet Shopping B.V.
4.5

Beantwoording schriftelijke vragen overlast doorgaand verkeer
Buitenplaats
Besluit:

De schriftelijke vragen die gesteld zijn door de Inwoners Partij (conform artikel 36
RvO) over overlast doorgaand verkeer Buitenplaats in de Atolwijk te
beantwoorden met bijgevoegde brief.
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4.6

BOB nav uitspraak CRvB
Besluit:

Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hierna:
CRvB) van 12 april 2022 (zaaknummer: 19/4275 PW) verband houdend met het
hoger beroepschrift een nieuw besluit op bezwaar te nemen waarbij de
terugvordering over de periode van 22 juli 2014 tot en met 31 oktober 2017 wordt
vastgesteld. Het voorgestelde besluit op bezwaar betreft daarom slechts een
formele uitwerking van hetgeen de CRvB ons in de uitspraak heeft opgedragen.

Vastgesteld in de vergadering van 20 september 2022
de secretaris,

de voorzitter,
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