Datum
Tijd
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Voorzitter
Aanwezigen

4.9

Besluitenlijst College
15-02-2022
9:30 – 13.00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus (digitaal)
Wethouders Elzakalai, Schoone, Van Noort , De Vreede, Baaten en gemeentesecretaris Van den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri
Wold 11 (Dubbel-Op-locatie)
Een initiatiefnemer heeft zich gemeld voor om de locatie Wold 11 de zgn. de
Dubbel-Op-locatie om daar woningbouw te realiseren. Echter in de zomer van
vorig jaar heeft de Raad bij de besluitvorming over potentiële ontwikkellocaties
aangegeven dat er niet gebouwd mocht worden in duurzaam groen en daarbij
onder meer aangegeven dat de locatie aan de Wold 11 af diende te vallen.
Aangezien deze locatie naast het Woldpark gelegen is en reeds is ingevuld met
de bebouwing van het voormalige pannenkoekenhuis Dubbel-Op, wordt
voorgesteld om deze locatie toch weer toe te voegen aan de lijst van te
onderzoeken locaties. Hiervoor wordt voor de locatie, evenals voor een achttal
andere ontwikkellocaties, verdiepend onderzoek gedaan om te beantwoorden of
het mogelijk is hier woningbouw te realiseren.
Besluit:

De raad voor te stellen om Wold 11, de zgn. de Dubbel-Op-locatie, toe te
voegen aan de lijst met potentiële ontwikkellocaties voor woningbouw.
3

Voorstellen A-procedure

3.1

Uitwerking motie Motiemarkt 2020 - subsidie Veteranenstichting
Vanuit de Motiemarkt heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de
oprichting en activiteiten van een Lelystadse Veteranenstichting. De oprichting
heeft plaatsgevonden, maar vanwege corona zijn er niet of nauwelijks activiteiten
geweest. Hierdoor moet de stichting een deel van de subsidie terugstorten. Het
college reserveert het niet bestede en terug te vorderen subsidiedeel voor
toekomstig te subsidiëren activiteiten van de stichting
Besluit:

1. De subsidie vanuit de Motiemarkt 2020 aan de Veteranenstichting vast
te stellen op € 967.
2. Het terug te vorderen bedrag ad € 5.533 te reserveren voor activiteiten
2022 / 2023 van de Veteranenstichting en formalisatie van het budget te
laten plaatsvinden via de decembernotitie 2022.
3. De stichting te verzoeken een incidentele subsidieaanvraag met een
meerjarenplan en -begroting in te dienen.
3.2

Standpuntbepaling bestuur GR IJsselmeergroep d.d. 17.2.2022
Op 17.2.2022 staat de bestuursvergadering van de GR IJsselmeergroep
gepland.
Besluit:

Het volgende standpunt voor de bestuursvergadering GR IJsselmeergroep d.d.
17.2.2022 te bepalen:
a. In te stemmen met de agenda van 17.2.2022, de notulen en besluitenlijst van
de bestuursvergadering GR IJsselmeergroep d.d. 2.12.2021;
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b. Kennis te nemen van de ingekomen stukken;
Brief provincie Flevoland, toezichtbrief FT (Financieel Toezicht) GR
IJsselmeergroep 2022;
Brief gemeente Noordoostpolder, bijdrage werkvoorzieningsschap 2021;
Brief gemeente Noordoostpolder, bijdrage Wsw 2021;
Brief gemeente Zeewolde, voorlopige subsidiebeschikking.
3.3

Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid Lelystad
2022
Met dit besluit geeft het college uitvoering aan peuteropvang en
onderwijsachterstandenbeleid in lijn met de eerder door de gemeenteraad
vastgestelde kaders in 2020. Door het vaststellen van deze regeling kunnen
houders van een geregistreerde kindercentrum, instelling voor
jeugdgezondheidszorg of bestuurders van een school voor primair onderwijs, die
voldoen aan de voorwaarden, subsidie aanvragen voor peutopvang en/of
activiteiten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.
Besluit:
1.

3.4

De subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid
Lelystad 2022 vast te stellen.

Vervangingsbesluit gemeente Lelystad 2022
Op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1995 kan de gemeente de originele
analoge documenten vervangen door de digitale reproducties. Er is dan sprake
van vervanging of substitutie. De digitale reproducties gelden dan als origineel.
De oorspronkelijke analoge documenten worden vernietigd.
Dit kan alleen op basis van het vervangingsbesluit dat door het college is
bekrachtigd. De wijze waarop de vervanging plaats mag vinden dient vastgelegd
te zijn in een handboek vervanging.
Besluit:

1. Het besluit ‘Vervanging documenten gemeente Lelystad 2022’ vast te
stellen;
2. Het ‘Handboek vervanging documenten gemeente Lelystad 2022’ vast te
stellen;
3.
Het ‘Handboek vervanging archiefbescheiden Corsa gemeente Lelystad
2020’ in te trekken met ingang van de dag waarop het ‘Handboek
vervanging documenten gemeente Lelystad 2022’ in werking treedt.
3.5

Hogere grenswaarde geluid bedrijfswoning Beginweg 35
Het college heeft besloten om het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid
voor de bedrijfswoning Beginweg 35 vast te stellen. Dit ontwerpbesluit wordt
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Gedurende deze
periode kunnen de stukken worden ingezien en kan beroep worden
aangetekend.
Besluit:

1. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid voor de bedrijfswoning
Beginweg 35 vast te stellen.
2. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid bekend te maken en ter
inzage te leggen.
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4

Voorstellen B-procedure

4.1

Beantwoording schriftelijke vragen Mooi Lelystad verordening fysieke
leefomgeving
De fractie van Mooi Lelystad heeft schriftelijke vragen gesteld over de
Verordening fysieke leefomgeving in relatie tot bomen in het Oosterrandpark. Het
college beantwoordt de vragen door middel van een brief.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie Mooi Lelystad inzake “Artikel 7.2
verordening fysieke leefomgeving” door middel van bijgevoegde brief te
beantwoorden.
4.2

Beantwoording schriftelijke vragen Mooi Lelystad inzake Zwerfafvalluikjes
in ondergrondse containers
De fractie van Mooi Lelystad heeft schriftelijke vragen gesteld over de het
toepassen van zwerfafvalluikjes in ondergrondse restafvalcontainers. Het college
beantwoordt de vragen door middel van een brief.
Besluit:

De vragen van Mooi Lelystad inzake zwerfafvalluikjes in ondergrondse
containers te beantwoorden met bijgevoegde brief.
4.3

Beantwoording schriftelijke vragen Mooi Lelystad over inzet boa's
vuurwerkoverlast
De fractie van Mooi Lelystad heeft op 26 januari 2022 schriftelijke vragen gesteld
over de inzet van extra boa's bij vuurwerkoverlast op grond van artikel 36
Reglement van Orde van de Raad. De vragen moeten binnen 30 dagen worden
beantwoord.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie Mooi Lelystad over de inzet van extra boa's
bij vuurwerkoverlast te beantwoorden met de bijgevoegde brief.
4.4

Beantwoording schriftelijke vragen Mooi Lelystad over de buurtschouw
De fractie van Mooi Lelystad heeft op 25 januari 2022 schriftelijke vragen gesteld
over de buurtschouw op grond van artikel 36 Reglement van Orde van de Raad.
De vragen moeten binnen 30 dagen worden beantwoord.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie Mooi Lelystad over de buurtschouw te
beantwoorden met de bijgevoegde brief.
4.5

Ambitiedocument gezonder voedingsaanbod gemeentehuizen
Sinds 2018 is de gemeente Lelystad een JOGG gemeente (Jongeren Op
Gezond Gewicht). JOGG Lelystad is een netwerk met een stevig fundament van
samenwerkende partijen op het gebied van een gezonde leefstijl voor kinderen
en jongeren. Elke partij draagt zijn steentje bij en bouwt mee aan een gezonde
omgeving waarin de jeugd gezond kan opgroeien. Gezonde Jeugd Gezonde
Toekomst! Door de ondertekening van het ambitiedocument gezonder
voedingsaanbod in gemeentehuizen willen we als gemeente laten zien hoe
belangrijk we een gezonde leefstijl vinden.
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Besluit:

1. Het ambitiedocument Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen 20212025 te ondertekenen.
Burgemeester:
2. Portefeuillehouder gezondheid te mandateren om het ambitiedocument te
ondertekenen.
4.6

Subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad maken bekend dat zij
op 15 februari 2022 de subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’ hebben
vastgesteld. De subsidie heeft als doel om, door de verwijdering van
asbestdaken en deze te vervangen door nieuwe goed geïsoleerde daken,
energiearmoede te voorkomen of te verminderen.
De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor particuliere woningeigenaren met
een woning in Lelystad die zelf de woning bewonen. Deze woningeigenaren
komen in aanmerking voor een subsidie van 10% van de totale kosten. Voor
huiseigenaren met een laag inkomen, conform gemeentelijk minimabeleid, is een
verdubbeling van de subsidie beschikbaar. Dit met als reden dat energiearmoede
in deze groep vaak groter is. Woningeigenaren kunnen gebruikmaken van
procesbegeleiding op kosten van de gemeente.
De regeling kan gecombineerd worden met andere regelingen (landelijk en
provinciaal).
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn sanering van een
asbestdak, het aanbrengen van dakisolatie en het verstevigen en het verbeteren
of vernieuwen van de draagconstructie van het (nieuwe) dak voor de plaatsing
van zonnepanelen.
De subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het
Gemeenteblad op www.overheid.nl en heeft een looptijd tot 1 januari 2025. Het
hiervoor genoemde besluit ligt vanaf nu zes weken ter inzage op het Stadhuis
aan het Stadhuisplein 2 in Lelystad.
Besluit:

1. De subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’ vast te stellen.
2. Het aanvraagformulier Subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’
vast te stellen.
3. De raad met bijgevoegde informatienota over de regeling te informeren.
4.7

Samenwerkingsafspraken Gemeente Lelystad en de Nederlandse
Arbeidsinspectie, programma Bouw en Infra
Gemeente Lelystad heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met het programma
bouw en infra van de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen de Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de samenwerking ligt de focus op een
preventieve aanpak bij de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats, de
transitie van kantoorpanden en winkelpanden naar woningen, het verduurzamen
en renoveren van panden en gebouwen. Ook zullen integrale controles
gehouden worden bij grote bouwprojecten en bedrijven of panden waar
vermoedens zijn van mensenhandel (arbeidsuitbuiting) in de gemeente Lelystad.
Het gaat daarbij om het beperken van risico’s op het tewerkstellen van migranten
zonder geldige verblijfstitel, het onderbetalen van deze migranten en andere
werknemers en het huisvesten op de bouwlocaties van deze werknemers.
Besluit:

1. In te stemmen met de ‘Samenwerkingsafspraken Gemeente Lelystad en
de Nederlandse Arbeidsinspectie, programma Bouw en Infra’.
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2.

4.8

De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatienota.
Burgemeester
De ondertekening van de afspraken te mandateren aan de
portefeuillehouder integrale handhaving.

Onderzoek ex art 213a: Klachtenafhandeling 2022
Het college neemt kennis van het rapport “Artikel 213a Rapportage Klachtenafhandeling 2022”, gemaakt op grond van artikel 213a van de Gemeentewet,
waarin staat dat de gemeente jaarlijks enkele onderzoeken naar bedrijfsprocessen in de organisatie moet uitvoeren. Het college besluit om de conclusies
en aanbevelingen in het rapport over te nemen.
Besluit:

1. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie “Artikel 213a Rapportage
Klachtenafhandeling 2022”, die ter uitvoering van artikel 213a van de
Gemeentewet over de doeltreffendheid van het proces van
klachtenafhandeling is opgesteld en de aanbevelingen uit het rapport
over te nemen.
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatienota op
de hoogte te stellen van de onder 1 genoemde notitie, ter voldoening
aan artikel 213a, lid 2 van de Gemeentewet.
4.10

Propositie MRA
Het MRA Bestuur heeft een MRA Propositie gemaakt voor het nieuwe Kabinet.
Kern van de propositie is dat de MRAals actieve partner aan het Kabinet een
samenhangende oplossing biedt voor de uitdagingen waar het nieuwe Kabinet
zich mee geconfronteerd ziet.
Besluit:

1. kennis te nemen van de MRA Propositie van het MRA Bestuur
2. deze MRA Propositie ter informatie door te sturen naar de Raad

Vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2022.
de secretaris,

de voorzitter,
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