Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
14-06-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Baaten, Van Noort, Schoone en gemeentesecretaris Van
den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri
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Voorstellen A-procedure

3.1

Jaarrekening en jaarverslag 2021 G40 stedennetwerk
Besluit:

1. Kennis te nemen van de G40-Jaarrekening 2021 en het G40-Jaarverslag 2021;
2. Kennis te nemen van de goedkeurende verklaring van de Kascontrolecommissie;
3. In te stemmen met de financiële verantwoording over 2021 en de jaarrekening
2021 van de G40;
4. In te stemmen met het voorstel om het bedrag van € 196.721 (het positieve
exploitatieresultaat van € 171.721 en de onttrekking uit de reserve van € 25.000)
te restitueren aan alle G40-steden die voor 2021 contributie hebben betaald;
5. Deze restitutie te verrekenen met de contributie voor de G40-steden in 2022;
6. De besluiten van het college kenbaar te maken bij de ambtelijk secretaris van het
G40 Stedennetwerk.
3.2

Aandeelhoudersvergadering Technofonds 15 juni 2022
Besluit:

1. Kennis te nemen van de -geannoteerde- agenda en vergaderstukken van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Technofonds Flevoland BV van
15 juni 2022 en te besluiten conform het annotatie-advies.
2. Te besluiten conform het annotatie-advies:
a. Ad 2. akkoord te gaan met het vaststellen van de notulen, actie- en
besluitenlijst AVA’s 25 mei en 29 september 2021;
b. Ad 3. Kennis te nemen van het Jaarverslag Horizon 2021 (inclusief alle
fondsen);
c. Ad 4. In te stemmen met het vaststellen van de Jaarrekening 2021;
d. Ad 5. in te stemmen met het voorstel van de directie om het positieve
resultaat € 3.792.942 over 2021 ten gunste van de Overige Reserves te laten
vallen;
e. Ad 6. in te stemmen met het verlenen van decharge aan de directie voor het
gevoerde bestuur in 2021;
f. Ad 7. in te stemmen met de goedkeuring van de begroting 2022;
g. Ad 8. kennis te nemen van de toelichting op de algemene bedrijfsvoering.
3. Wethouder Economie te mandateren om namens het college aan de
aandeelhouders-vergadering van Technofonds Flevoland BV op 15 juni 2022
deel te nemen en een stem uit te brengen conform het besluit van het college.
4. Bij verhindering tot het bijwonen van de extra aandeelhoudersvergadering van
Technofonds Flevoland B.V. op 15 juni 2022 de bijgevoegde volmacht te
verlenen, zodat de heer G.A. de Bruin, plv directeur Horizon Flevoland, het
aandeelhouderschap van Lelystad vertegenwoordigt tijdens deze
aandeelhoudersvergadering.

5.

3.3

Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 5.1 van de Woo
geheimhouding op te leggen op de bijlagen ‘Verslag functioneren
Investeringscommissie en Portefeuille-overzicht”.

Contractering Open House-inkooptraject lokale jeugdzorg
Besluit:

De bijgevoegde raamovereenkomst ‘Overeenkomst Jeugdhulp Perceel 3a: Jeugd
GGZ (Vrijgevestigden)’ aan te gaan met ‘Lisette Hegge Basic Trust’.
Burgermeester:
Wethouder Jeugdzorg en Onderwijs te machtigen om namens de gemeente de
raamovereenkomst met ‘Lisette Hegge Basic Trust’ te ondertekenen.
3.4

Nieuw lid RvC Sportbedrijf Lelystad juni 2022
Besluit:

In te stemmen met de benoeming van mevrouw V. Gosselink-van Dijk als nieuw lid
van de Raad van Commissarissen (RvC) van de N.V. Sportbedrijf Lelystad.
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Voorstellen B-procedure

4.1

Start sloopwerkzaamheden Magic Apple
Besluit:

De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over de start
van de sloopwerkzaamheden van het gebouw van de voormalige Magic Apple.
4.2

Beantwoording schriftelijke vragen GBL over de situatie op en rond Maerlant
Besluit:

De schriftelijke vragen van GBL over de situatie op en rond Maerlant conform artikel
36 RvO met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.3

Energietransitie: Uitvoeringsbesluit Volgorde der wijken
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Doorlopend in de gehele stad isolatieprogramma’s aan te bieden;
2. Ter uitvoering van de energietransitie, de Lelystadse wijken tot 2050 in fasen af
te koppelen van het aardgasnetwerk.
3. De fasen als volgt te definiëren:
- Fase 1: van 2022 tot en met 2032;
- Fase 2: van 2030 tot en met 2040;
- Fase 3: van 2040 tot en met 2050.
4. De wijkindeling over de drie fasen vast te stellen conform de bij dit besluit
behorende bijlage;
5. Met een vertegenwoordiging van de bewoners van de wijken, die vallen onder
fase 1, Wijkuitvoeringsplannen op te stellen.
6. Bij de start van het opstellen van de Wijkuitvoeringsplannen in fase 1 als
voorkeurstechniek een warmtenet gebaseerd op geothermie als gespreksstarter
aan de wijken voor te leggen.
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4.4

Beantwoording schriftelijke vragen JL inzake overlast bij Speelschip Karveel
Besluit:

De vragen van JongLelystad over de (geluids)overlast bij Speelschip Karveel te
beantwoorden door middel van de bijgevoegde brief.
4.5

Mantelzorgwaardering 2022
Besluit:

1. Het collegebesluit van 1 maart 2022 om voor het jaar 2022 een
mantelzorgwaardering van € 125,00 op de Lelypas of € 100,00 op de
bankrekening te verstrekken, in te trekken.
2. Voor het jaar 2022 een mantelzorgwaardering van € 200,00 op de Lelypas of €
180,00 op de bankrekening te verstrekken en daarmee uitvoering te geven aan
het raadsbesluit naar aanleiding van het amendement ‘verhogen
mantelzorgwaardering’ van 16 november 2021 en de toezeggingen van het
college op 17 en 31 mei 2022 aan de gemeenteraad.
3. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren.
4.6

Ondertekening MRA Convenant Toekomstbestendige Woningbouw
Besluit:

1. Het MRA Convenant Toekomstbestendige Woningbouw convenant aan te gaan
waardoor een gelijk speelveld richting de markt wordt gecreëerd door duurzame
prestatie afspraken te maken en zo de woningbouwopgave binnen Lelystad op
een toekomstbestendige manier te realiseren.
2. De inhoud van het convenant – zo goed mogelijk toe te passen en daartoe te
verwerken in de relevante beleidsdocumenten en gemeentelijke werkwijzen.
3. De raad hierover te informeren met de bijgevoegde informatienota.
De burgemeester:
De Wethouder Wonen & Volkshuisvesting te machtigen om het MRA Convenant
Toekomstbestendige Woningbouw namens de gemeente Lelystad te ondertekenen.
4.7

Zienswijze brief op Ontwerpbesluiten inzake wijziging provinciaal beleid en
regelgeving grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland’
Besluit:

Op de ontwerpbesluiten inzake wijziging provinciaal beleid en regelgeving
grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland de bijgevoegde
zienswijze aan de provincie te sturen.
4.8

Begrotingsubsidie poppodium Corneel 2e periode 2022
Besluit:

De stichting CKC De Kubus voor de uitvoering van de activiteiten in het poppodium
Corneel, voor de maanden juli tot en met december 2022 een budgetsubsidie te
verlenen van € 182.115, met als doel de inwoners en bezoekers van Lelystad in deze
periode de mogelijkheid te bieden in Lelystad een breed aanbod van popmuziek en
daaraan verwante muziekgenres te bezoeken.
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4.9

Uitgangspuntennota Maatschappelijke Agenda
Besluit:

De raad voor te stellen om kennis te nemen van de Uitgangspuntennota
Maatschappelijke Agenda en de volgende uitgangspunten vast te stellen en mee te
geven voor nadere uitwerking in de Maatschappelijke Agenda:
1. De leefwereld van de inwoner staat centraal;
2. Lelystad maken we samen: beweging in de stad creëren;
3. Maatschappelijk effect staat voorop;
4. De Maatschappelijke Agenda draagt bij aan Lelystad Next Level;
5. Bestuurlijke aansturing sluit aan bij de nieuwe aanpak;
a. Organisatie en financiën;
b. Volgen spiegelen en leren;
c. Raad wordt actief betrokken in het hele proces.
4.10

Situatie van Triade Vitree
Besluit:

1. De raad op 16 juni 2022 te informeren over de situatie bij Triade Vitree en
vervolgstappen conform bijgaande informatienota.
2. Geheimhouding op te leggen op het besluit en de bijlagen op grond van artikel 55
lid 1 van de Gemeentewet tot en met de dag dat verzending van de informatie
heeft plaatsgevonden.

Vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2022.
de secretaris,

de voorzitter
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