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3

Voorstellen A-procedure

3.1

Standpuntbepaling AVA Werkbedrijf Lelystad 18 mei 2022
Besluit:

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Werkbedrijf Lelystad BV d.d.
18.05.2022 te besluiten om:
a. de agenda van 18.05.2022 van de aandeelhoudersvergadering van
Werkbedrijf Lelystad BV vast te stellen;
b. de notulen van de vergadering van 15.12.2021 vast te stellen;
c. de jaarrekening 2021 vast te stellen;
d. het resultaat als gevolg van de vrijval post reserveringen sociale lasten ad. €
50.787 terug te laten vloeien naar de gemeente;
e. het netto resultaat van het WBL over 2021 ad. € 26.682 als dividend uitkering
terug te laten vloeien naar de gemeente.
3.2

Vormvrije m.e.r. beoordeling Dukaatpassage 17 en 19
Besluit:

1. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voor de locatie
Dukaatpassage 17 en 19 voldoende informatie bevat om te kunnen
beoordelen dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te
verwachten.
2. Vast te stellen dat voor het nemen van het ontwerpbesluit op basis van
artikel 4 lid 9 bijlage II Besluit omgevingsrecht (“kruimelgeval”) geen
milieueffectrapport noodzakelijk is.
3.3

Ontwerp wijzigingsplan Zeeasterweg 24
Besluit:

1. In te stemmen met het opgestelde ontwerp wijzigingsplan Zeeasterweg 24
op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied 2009" conform artikel 3.6,
lid a, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ten behoeve van het vergroten
van het agrarisch bouwvlak op het perceel Zeeasterweg 24;
2. Overeenkomstig het gestelde in artikel 3.9a Wro en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6
weken ter inzage te leggen om belanghebbenden de mogelijkheid te bieden
zienswijzen in te dienen; en
3. Het ontwerp wijzigingsplan als het definitieve wijzigingsplan vast te stellen,
op voorwaarde dat er geen zienswijzen worden ontvangen ten aanzien van
het ontwerp.
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Voorstellen B-procedure

4.1

Kwartaalrapportage Q1-2022 Wonen
Besluit:

De Raad door middel van de bijgevoegde informatienota "Kwartaalrapportage
Q1-2022 Wonen" te informeren over de stand van zaken rond wonen in Lelystad.
4.2

Jaarstukken GR IJsselmeergroep en Concern voor Werk NV
Besluit:

Bijgaande informatienota over de jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling
IJsselmeergroep en Concern voor Werk NV aan de raad aan te bieden.
4.3

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Liander Tennet
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over Liander Tennet conform
artikel 36 RvO met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.4

Begroting Jeugd Lelystad 2022
Besluit:

1. De begroting van Jeugd Lelystad (JEL) 2022 vast te stellen;
2. Dit besluit van de algemene vergadering schriftelijk te nemen conform de
statuten van JEL.
4.5

Uitvoeringsplan SUWI 2022
Besluit:

Het Uitvoeringsplan SUWI 2022 voor de arbeidsmarktregio Flevoland vast te
stellen.
4.6

Beantwoording schriftelijke vragen InwonersPartij inzake huisvesting van
arbeidsmigranten
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie van de InwonersPartij inzake huisvesting
van arbeidsmigranten door middel van de bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.7

Urban Sports Skatebaan en pumptrack
Besluit:

1. De raad voor te stellen om voor de activering van de jeugd een investering te
doen in Urban Sports te weten de aanleg van een skatebaan en pumptrack
in het Woldpark middels een design en build constructie.
2. Hiervoor een investeringskrediet ter grootte van € 600,000,= beschikbaar te
stellen.
3. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ter grootte van € 26.000,= (looptijd
25 jaar) en de beheerkosten van € 16.000 met ingang van 2024 te dekken
ten laste van taakveld 5.1 het product Sport- en bewegingsbeleid ter hoogte
van € 5.557 en het restant van € 36.443 ten laste van het begrotingssaldo en
dit als zodanig te verwerken in de nog op te stellen programmabegroting
2023 – 2026.
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4.

4.8

Dit budget ten gunste van taakveld 5.7, product Spelen te brengen.

Jaarrapportage 2021 Bescherming persoonsgegevens (AVG)
Besluit:

De raad met bijgaande jaarrapportage te informeren over de bescherming van de
persoonsgegevens in 2021 op grond van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
4.9

Intentieovereenkomst Batavia Stad
Besluit:

1. Om een intentieovereenkomst aan te gaan met Batavia Stad Outlet
Shopping B.V.(BSOS) waarin is opgenomen dat:
• De gemeente de intentie heeft te onderzoeken in hoeverre er
medewerking verleend kan worden aan de verzoeken van BSOS tot
het verbeteren/optimaliseren/updaten van de outletformule van
Batavia Stad, in relatie tot:
• de gebieds- en ontwikkelingsvisie voor Bataviakwartier; en
• de gehele stad.
2. Wethouder Elzakalai te mandateren om redactionele wijzigingen in de
intentieovereenkomst aan te brengen, voor zover deze wijzigingen de inhoud
van de intentieovereenkomst niet aantasten.
3. De raad te informeren via bijgevoegde informatienota.
De burgemeester:
De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen voor de ondertekening
van de intentieovereenkomst.
4.10

Beantwoording schriftelijke vragen PVV Lelystad inzake iftar Porteum
Besluit:

De vragen van de fractie van PVV Lelystad inzake iftar op het Porteum te
beantwoorden door middel van de bijgevoegde brief.
4.11

AVA NV Sportbedrijf Lelystad 20 mei 2022
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agendapunten van de aandeelhoudersvergadering
van de N.V. Sportbedrijf Lelystad van 20 mei 2022 en:
a. Bij agendapunt 1: de agenda vast te stellen;
b. Bij agendapunt 2: de jaarrekening 2021 van de N.V. Sportbedrijf Lelystad
vast te stellen;
c. Bij agendapunt 3: decharge te verlenen aan de leden van de Raad van
Commissarissen en de directeur/bestuurder van de N.V. Sportbedrijf
Lelystad voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2021;
d. Bij agendapunt 2: Kennis te nemen van de liquiditeit prognose 20222026
e. Bij agendapunt 6. de notulen vast te stellen.
2. Geheimhouding op dit besluit en de bijlages tot aan de
aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2022 op te leggen op grond van
artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet.
Vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022.
de secretaris,

de voorzitter,
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