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Voorstellen A-procedure

3.0

AVA Sportbedrijf Lelystad maart 2022 (parafenprocedure d.d. 9 maart 2022)
De uitvoering van het sportbeleid wordt uitgevoerd door de NV Sportbedrijf
Lelystad. De exploitatie en het onderhoud van de verschillende sportaccommodaties, zoals de Koploper, is een belangrijke taak binnen de gemeente.
Evenals het ondersteunen van de verenigingen en het stimuleren van
Lelystedelingen om in beweging te komen. De organisatie van het sportbedrijf
verzorgt dit en door het vertrek van de directeur M. Leeser is er geworven voor
een nieuwe directeur. Met de aanstelling van de heer E. Derks is de organisatie
hierin geslaagd.
Besluit:
1.

3.1

Kennis te nemen van de bijgaande brief van het Sportbedrijf Lelystad ten
behoeve van de ingelaste aandeelhoudersvergadering van de N.V.
Sportbedrijf Lelystad van 10 maart 2022 en het volgende te besluiten:
a. In te stemmen met de benoeming van de heer E. Derks tot directeurbestuurder van de N.V. Sportbedrijf Lelystad.

Beheerregeling Informatiebeheer Gemeente Lelystad 2022
Op grond van de Archiefwet 1995 is het college van burgemeester en
wethouders verantwoordelijk voor het beheer van de archiefbescheiden van
gemeente Lelystad. De beheerregels voor het omgaan met deze
archiefbescheiden dienen vastgelegd te worden in de Beheerregeling. De
huidige Beheerregeling is niet meer actueel als gevolg van gewijzigde wet- en
regelgeving en moet opnieuw worden vastgesteld.
Besluit:

1. Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Lelystad 2022 vast te stellen;
2. Aanwijzingsbesluiten informatiebeheer gemeente Lelystad 2022 vast te
stellen;
3. Besluit Informatiebeheer Gemeente Lelystad 2014 in te trekken met ingang
van de dag waarop de Beheerregeling Gemeente Lelystad 2022 in werking
treedt.
3.2

Subsidie 2022 Leger des Heils
Het Leger des Heils heeft voor 2022 subsidie aangevraagd voor de
woonbegeleiding die zij biedt aan kwetsbare doelgroepen. Door het bieden van
begeleiding, zal er minder overlast op straat zijn van bepaalde doelgroepen zoals
verslaafden, dak- en thuislozen. Tevens zal door de begeleiding een groep
inwoners met multi problematiek en een zorg mijdend karakter, betere toegang
krijgen tot informatie, noodzakelijk advies, bemiddeling en zorg.
Het college continueert de subsidie, zodat de ondersteuning die het Leger des
Heils biedt, voortgezet kan worden in 2022.
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Besluit:
1.

Aan Leger des Heils voor 2022 een incidentele subsidie te verlenen van
€ 278.718,-.
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Voorstellen B-procedure

4.1

NVOW Pleidooi om eventuele plannen windenergie
De NVOW heeft alle gemeenten in Nederland verzocht om alle eventuele
windplannen te temporiseren vanwege de uitspraak van de Raad van State op
30 juni 2021. Het college staat op het standpunt dat dit niet voor Lelystad van
toepassing is aangezien de vergunningen voor de windplannen van Blauw en
Groen reeds onherroepelijk zijn en het initiatief van Windplan West nog in een
vroegtijdig stadium is. Daarbij heeft de gemeenteraad reeds een besluit
genomen op de Regionale Energiestrategie (RES).
Besluit:

1. Kennis te nemen van de brief van de Nederlandse Vereniging Omwonenden
Windenergie aan het college en de raad van Lelystad.
2. De gemeenteraad met de bijgevoegde informatienota, met de brief van de
Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie als bijlage, over het
standpunt van het college te informeren.
4.2

Informatienota afsluiting implementatiefase Omgevingswet
Door deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de voorgang
van de implementatie van de Omgevingswet. In de raadsinformatienota staat dat
de implementatiefase afgesloten is en gestart is met de transitiefase. Daarmee
wordt bedoeld dat de voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet
afgerond zijn. De nieuwe werkprocessen zijn klaar en worden door de
betreffende teams uitgevoerd. Er wordt dus nu al gewerkt volgens de
Omgevingswet. De raad wordt ook geïnformeerd over de gevolgen van het
uitstellen van de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.
Besluit:

De raad te infomeren over de afsluiting van de implementatiefase Omgevingswet
door middel van de bijgevoegde Informatienota Omgevingswet.
4.3

Onderzoeksrapportages inwonerspeiling Wonen, Leefbaarheid & Veiligheid
2021
In september en oktober 2021 is het onderzoek Wonen, Leefbaarheid &
Veiligheid uitgevoerd. Met het onderzoek worden meningen van inwoners
gepeild over een veelheid aan thema’s: voorzieningen, problemen en de sfeer in
de buurt, gevoelens van onveiligheid en feitelijk slachtofferschap van misdrijven,
de geschiktheid van de huidige woning, eventuele verhuiswensen en binding met
en eigen betrokkenheid bij buurt en Lelystad. De vragenlijst is door 1.767
inwoners van Lelystad ingevuld. Het onderzoek wordt sinds 2001 om het jaar
gehouden. Hiermee kan de ontwikkeling door de tijd heen inzichtelijk worden
gemaakt. De bevindingen uit het onderzoek zijn in de drie bijgaande rapportages
verwerkt. Deze deelrapportages worden op de gemeentelijke website
gepubliceerd.
Besluit:

1. Over te gaan tot het openbaar maken van de onderzoeksrapportages van de
inwonerspeiling ‘Wonen, Leefbaarheid & Veiligheid 2021’.
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2.

4.4

De raad middels een informatienota te informeren over de
onderzoeksrapportages van de inwonerspeiling ‘Wonen, Leefbaarheid &
Veiligheid 2021’.

Voorbereidingsdocument nieuwe gemeenteraad 2022-2026
Het college besluit de notitie van de gemeentesecretaris met daarbij als bijlage
het financiële beeld en een factsheet op elk van de 7 inhoudelijke
ontwikkelopgaven aan de raad aan te bieden als input voor het nieuwe
raadsakkoord.
Besluit:

De notitie van de gemeentesecretaris met bijbehorend financieel beeld en
bijbehorende factsheets op de 7 inhoudelijke ontwikkelopgaven aan de raad aan
te bieden als input voor het nieuwe raadsakkoord.
4.5

Ondertekenen Handvest Nationaal Park Nieuw Land
Nationaal Park Nieuw Land, een gebied gelegen in Almere en Lelystad, in het
hart van Nederland en midden in de Metropool Regio Amsterdam, is een groot
en verrassend natuurgebied in wording en bestaat uit de Oostvaardersplassen,
Lepelaarplassen, Marker Wadden en een deel van het Markermeer. In dit
Nationaal Park, dat op 1 oktober 2018 deze status kreeg, werken Provincie
Flevoland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Flevolandschap, Waterschap
Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat, gemeente Almere en gemeente Lelystad samen
om van vier natuurgebieden één nationaal park te maken. Een gebied dat zich
kenmerkt als vogelparadijs van internationale betekenis en dat door de inwoners
van Flevoland, Nederland en daarbuiten als zodanig beleefd en ervaren kan
worden.
De provincie heeft op 28 februari 2019 de Ontwikkelingsvisie Nationaal Park
Nieuw Land gepresenteerd in een persconferentie en deze is in februari 2019
door onze college en raad ter kennisname aangenomen. In deze
ontwikkelingsvisie is opgesteld dat de partners in samenwerking en
samenspraak zullen werken om het Nationaal Park verder te ontwikkelen. Om
deze samenwerking te bekrachtigen is in oktober 2020 door alle partners een
intentie overeenkomst tot samenwerking Nationaal Park Nieuw Land
ondertekend. Het Handvest is een uitwerking van en vervolg hierop.
Besluit:

1. Het Handvest NP Nationaal Park Nieuw Land te ondertekenen.
2. De raad hierover te informeren met de bijgevoegde informatienota.
Burgemeester:
De portefeuillehouder Toerisme & Recreatie te machtigen om het Handvest
Nationaal Park Nieuw Land te ondertekenen.
4.6

Voortgang Uitvoeringsprogramma Zorglandschap Wmo Flevoland 20202026
Per 2022 zijn gemeenten lokaal verantwoordelijk voor nieuwe cliënten, uit hun
eigen gemeente, die behoefte hebben aan beschermd wonen. De gemeenten in
Flevoland kiezen ervoor om regionaal, samen de voorzieningen voor beschermd
wonen te organiseren en te betalen in de toekomst.
Bij het vaststellen van het Regionaal Kader Wmo Flevoland 2020-2026 is
toegezegd om de raden over de voortgang te blijven informeren.
In het document ‘Tussentijdse voortgang Uitvoeringsprogramma zorglandschap
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Wmo Flevoland 2022-2026’, wordt beschreven welke stappen ondernomen zijn
om toe te werken naar een optimale woon- en zorgomgeving voor inwoners met
een psychische kwetsbaarheid, hun naasten en alle andere stakeholders.
Tevens wordt gedeeld welke resultaten, aandachtspunten en successen tot nu
toe regionaal als lokaal ondernomen zijn.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de Tussentijdse voortgang Uitvoeringsprogramma
Zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026’.
2. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota en de bijlage
‘Tussentijdse voortgang Uitvoeringsprogramma Zorglandschap Wmo
Flevoland 2020-2026’ te informeren.
4.7

Procesbeschrijving actualisatie integraal horecabeleid
Het integrale horecabeleid is geschreven in 1999, nu ruim 20 jaar later is de stad
veranderd, Lelystad is een stad in ontwikkeling. Voor de huidige en toekomstige
ontwikkelingen in de stad is er dan ook behoefte aan een actuele ruimtelijke
visie. Een ruimtelijke visie, gerelateerd aan de Omgevingsvisie, met een duidelijk
afwegingskader op basis waarvan stadsbreed de juiste keuzes onder het mom
van ‘de juiste horeca, op de juiste plaats’ gemaakt kunnen worden.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de 'Procesbeschrijving actualisatie integraal
horecabeleid 2022-2026'
2. In te stemmen met het proces genoemd in de 'procesbeschrijving actualisatie
integraal horecabeleid 2022-2026'
3. De gemeenteraad over de procesbeschrijving actualisatie integraal
horecabeleid 2022-2026 te informeren door middel van bijgevoegde
informatienota.
4.8

Beantwoording van de schriftelijke vragen inzake Stadshart
Naar aanleiding van de onvrede bij een deel van de ondernemers in het
Stadshart zijn door een aantal leden van de gemeenteraad schriftelijke vragen
gesteld over de situatie. Het college streeft te allen tijde een goede
informatieverstrekking na en voorziet door beantwoording van de schriftelijke
vragen in de informatiebehoefte van de raad.
Besluit:
1.

4.9

De schriftelijke vragen inzake het Stadshart d.d. 11 februari 2022 te
beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

Jaarrapportage Asbestdaken 2021 Q1 2022
De saneringsoperatie van asbestdaken in Lelystad is goed op gang gekomen.
Lelystad is koploper in Nederland dankzij de faciliteiten die beschikbaar zijn
gesteld door de gemeenteraad en de inzet van vrijwilligers binnen de
bewonerscollectieven en het Platform Asbestdaken Lelystad (PAL).
Gezien de risico’s van asbest en de ambities van de raad is het streven alle
eigenaren hun asbestdaken op termijn te laten vervangen. De gemeente heeft
daarom procesbegeleiding en leningen beschikbaar gesteld aan
woningeigenaren met een asbestdak op de woning.
Hiermee wordt het voor deze eigenaren eenvoudiger tijdig hun dak te vervangen.
Inmiddels is zo’n 60% van de asbestdaken op particuliere woningen gesaneerd.
Parallel hieraan wordt gewerkt aan een bredere asbestaanpak. Het college
brengt de raad nu op de hoogte van genomen besluiten, de resultaten van de
Asbestleningen, de procesbegeleiding, de voortgang in sanering van
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asbestdaken en de acties om asbest(daken)sanering bij de verschillende
doelgroepen te stimuleren.
Besluit:

De raad middels bijgevoegde jaarrapportage te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot Asbestdaken.
4.10

Sloop gebouw Magic Apple Eilandbusstation
De gemeente heeft het leegstaande en vervallen pand van de Magic Apple aan
de Middenweg gekocht. Nu de gemeente eigenaar is van het pand, worden de
voorbereidingen voor de geplande sloop getroffen. De locatie wordt
meegenomen in plannen voor het stationsgebied, dat een belangrijk visitekaartje
voor Lelystad wordt. De komende maanden worden de plannen voor het
stationsgebied verder uitwerkt en medio 2022 ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.
De voorbereidingen voor sloop worden nu getroffen en de verwachting is dat
rond de zomervakantie van 2022 begonnen wordt met de werkzaamheden.
Besluit:

Het recent door de gemeente aangekochte gebouw van de Magic Apple aan de
Middenweg 96 – 100 te slopen en hiervoor alle voorbereidingen te treffen.
4.11

Aanwijzen SGL als locatie voor Oekrainse vluchtelingen
Op 8 maart heeft de raad unaniem ingestemd met het inrichten van een locatie
om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Hierbij ging een sterke voorkeur
uit naar het leegstaande gebouw van de voormalige middelbare school
Scholengemeenschap Lelystad. Deze locatie is onderzocht en geschikt
gevonden om 200 vluchtelingen op te vangen voor de termijn van 6 maanden tot
een jaar.
Besluit:

1. In te stemmen met de inrichting van het gebouw van de voormalige
middelbare school de SGL als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.
2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde informatie nota.
4.12

Raadsinformatienota inzake Campusbrug
Door de bouw van Porteum is de hoeveelheid fietsers, van en naar de Campus
Midden, sterk toegenomen. Vanaf alle zijden, m.u.v. de westzijde is de Campus
Midden op een veilige manier via een brug te bereiken. De gemeenteraad heeft
hier op ingespeeld door een budget ter beschikking te stellen voor de realisatie
van een ongelijkvloerse oversteek over de Middendreef tussen de
Landstrekenwijk en de Campus Midden. De aangepaste planning geeft
aanleiding om de gemeenteraad (extra) te informeren over de huidige stand van
zaken met betrekking tot de Campusbrug.
Porteum is hierover separaat geïnformeerd
Besluit:
1.

4.13

De raad met bijgaande raadsinformatienota te informeren over de voortgang
van de Campusbrug.

Brieven over bouwplannen Kerkcentrum Het Anker
De Gemeente heeft brieven en een verzoek om een gesprek met de wethouder
ontvangen van bewoners uit het Karveel. De bewoners geven aan vragen te
hebben over de voorgenomen nieuwbouwplannen op locatie Kerkcentrum Het
Anker in het Karveel. Kern van de reactie is dat de plannen nog in een voorfase
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verkeren. Er is een initiatief ingediend, maar de haalbaarheid van dit plan moet
nog worden onderzocht.
Besluit:

1. De brief van de bewonerscomité ‘Karveel blijft laagbouw’ te beantwoorden
door middel van bijgevoegde brief.
2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een
raadsinformatienota.
3. De aan de Raad gerichte brieven over bouwplannen Kerkcentrum Het Anker
te beantwoorden door middel van bijgevoegde brieven.
4. Een afschrift van deze brieven aan de raad aan te bieden.
Vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022.
de secretaris,

de voorzitter,
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