Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

Besluitenlijst College
18-01-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone, Van Noort , De Vreede en gemeentesecretaris Van den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri (digitaal)
Wethouder Baaten

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Subsidie Stichting Welzijn Lelystad 2022
Stichting Welzijn Lelystad voert verschillende werkzaamheden uit voor de
gemeente op het gebied van jeugdwelzijn, vrijwilligerswerk, informele zorg,
vluchtelingenwerk en welzijn in de wijk. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks subsidie.
De werkzaamheden die zij uitvoeren staan beschreven in de dienstencatalogus
2022. Deze wordt gepubliceerd op de website van Stichting Welzijn Lelystad en
is afgestemd met de gemeente Lelystad.
Besluit:

1. Een subsidie van € 3.437.593,00 te verlenen aan Stichting Welzijn
Lelystad ten behoeve van de werkzaamheden op het gebied van
jeugdwelzijn, vrijwilligerswerk, informele zorg, vluchtelingenwerk en
welzijn in de wijk in 2022.
2. Een subsidie van € 645.000,00 te verlenen aan Stichting Welzijn
Lelystad ten behoeve van de inzet van het Sociaal Wijkteam in 2022.
3. Met de Stichting Welzijn Lelystad de uitvoeringsovereenkomst 2022 te
sluiten.

3.2

Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Lelystad 2022
Op 1 augustus 2020 is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het
Openbaar Bestuur (hierna ‘Wet Bibob’) gewijzigd. Daarin zijn verruimde
toepassingsmogelijkheden opgenomen. Naast deze verruiming zal de toepassing
van de Wet Bibob meer aan de voorkant worden uitgevoerd. Daar waar een
verplichte Bibob toets bij vergunningaanvragen van toepassing is, zoals bij
horeca en seksinrichtingen, wordt Bibob in de nieuwe situatie al toegepast bij
een vastgoedtransactie indien hier indicatoren voor aanwezig zijn.
Bij vastgoedtransacties worden ook andere categorieën die vatbaar zijn voor
criminele inmenging dan wel dat er vaker sprake is van ondoorzichtige
geldstromen standaard aan Bibob getoetst. De beleidsregel is gebaseerd op het
regionale model van het RIEC Midden Nederland.
Besluit:

Het college en de burgemeester besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft, om:
1. De beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Lelystad 2022 vast te
stellen.
2. De beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Lelystad 2017 in te
trekken
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3.3

Wegenruil Provincie
Besluit:

Aan te houden
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Beantwoording schriftelijke vragen InwonersPartij inzake huisvesting van
arbeidsmigranten
Op 5 oktober 2021 is het beleidskader 'Huisvesting van arbeidsmigranten'
vastgesteld. In het raadsbesluit staat dat uitbreiding van huisvesting gebaseerd is
op grond van analyse Lelystadse arbeidsmarkt. De InwonersPartij-fractie heeft
hier schriftelijke vragen over gesteld. Middels bijgevoegde brief worden deze
raadsvragen beantwoord.
Besluit:
1.

4.2

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

Beantwoording schriftelijke vragen CU prijsstijgingen warmtenetten
Besluit:

Aan te houden
4.3

Beantwoording schriftelijke vragen LL stijging warmtetarieven
Besluit:

Aan te houden
4.4

Beantwoording schriftelijke vragen CU kamerbrief uitstoot PAK's en
benzeen bij asfaltcentrales
Besluit:

Aan te houden.
4.5

Beleidsregels parkeren 2022 Lelystad
Besluit:

Aan te houden
4.6

Raadsinformatie Onderzoek Oorlogsresten
Het college informeert de raad over een onderzoek naar de mogelijke
aanwezigheid van Oorlogsresten. Met een provinciebreed archiefonderzoek
heeft het Waterschap Zuiderzeeland samen met de Provincie Flevoland en de
Gemeente Lelystad in kaart laten brengen waar mogelijk Oorlogsresten kunnen
worden aangetroffen. De resultaten hiervan zijn samengevat in
adviesdocumenten waarin duidelijk wordt waar veilig kan worden gegraven en
waar aanvullend onderzoek nodig is. De adviesdocumenten worden
gepubliceerd op de gemeentelijke GIS-viewer en in de provinciale Bodematlas.
Voor het publiek wordt een pagina op de gemeentelijke Website ingericht.
Voor burgers die werkzaamheden in hun tuin verrichten is er geen gevaar. Bij
diep graven voor bijvoorbeeld een zwembad kan dit anders liggen, dan is
voorafgaand mogelijk een aanvullend onderzoek nodig.
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Besluit:

De raad te informeren over de resultaten van een gebiedsdekkend
archiefonderzoek naar Oorlogsresten door middel van bijgevoegde
raadsinformatienota.

1.

4.7

Informatienota NS serviceaanbod op station Lelystad Centrum
Besluit:

Aan te houden
4.8

Stand van zaken bouwplan Werkeiland
De gemeente is in gesprek met de ontwikkelaar van een bouwplan op het
Werkeiland om te kijken of er mogelijkheden zijn om het huidige bouwplan aan te
passen vanwege de verschillen van inzicht over de juridische, financiële en
praktische aspecten.
Besluit:

1. Het presidium te verzoeken de agendering van de besluitvorming over
het verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan Werkeiland
Lelystad Haven, met twee weken te verschuiven.
4.9

Garantstelling Nationale Oldtimerdag 2025 - 2029
De Nationale Oldtimerdag wordt al bijna 40 jaar in Lelystad georganiseerd. In de
loop der tijd heeft het evenement zich ontwikkeld tot een grote publiekstrekker,
dat ook veel bezoekers buiten Lelystad weet aan te trekken. In 2019 ontving het
evenement het ‘Stadscompliment van Lelystad’.
In de raadsvergadering van 15 november 2016 heeft de gemeenteraad bij
behandeling van de Programmabegroting 2017– 2020 de motie aangenomen om
jaarlijks door middel van een garantiestelling de continuïteit van de organisatie
van de Nationale Oldtimerdag in Lelystad te waarborgen. De garantstelling is in
2019 verlengd tot en met 2024.
De stichting Mobiel Erfgoed Fleur de Lis vraagt om een verlening van de
garantstelling tot 2029. Omdat de huidige garantstelling nog tot en met 2024
loopt, is het volgens het college te vroeg om de garantstelling nu reeds te
verlengen voor de periode 2025 - 2029. De garantstelling - of een andere vorm
van ondersteuning - kan in de komende periode worden betrokken bij een
nadere uitwerking van het evenementenbeleid voor de stad.

Besluit:
1.

4.10

Het verzoek van de stichting Mobiel Erfgoed Fleur de Lis tot verlenging
van de garantstelling voor de Nationale Oldtimerdag tot en met 2029 op
dit moment niet te honoreren.

Wijziging Verordening Jeugdhulp Lelystad 2021
De Cliëntenraad Sociaal Domein moet advies worden gevraagd bij de
voorbereiding van het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Op 5 juli 21
heeft de Cliëntenraad Sociaal Domein een integraal advies uitgebracht over de
Verordening Jeugdhulp Lelystad 2021 en Beleids- en nadere regels Jeugdhulp
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Lelystad 2021. Het advies van de Cliëntenraad geeft aanleiding om de
Verordening Jeugdhulp Lelystad op een aantal punten te wijzigen.
Besluit:

2. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Jeugdhulp Lelystad
2021 te wijzigen zoals aangegeven in bijlage 1;
3. Bijgaande brief met de reactie van het college op het integraal advies
over de Verordening Jeugdhulp Lelystad 2021 en de beleids- en nadere
regels jeugdhulp 2021 aan de Cliëntenraad Sociaal Domein te
verzenden;
4. Een kopie van de brief aan de Cliëntenraad Sociaal Domein ter
kennisname aan de raad aan te bieden.
4.11

Gedragscode bestuurlijke integriteit burgemeester en wethouders
Het college legt de herziende gedragscode bestuurlijke integriteit burgemeester
en wethouders ter besluitvorming voor aan de raad. De nieuwe gedragscode
vervangt hiermee de gedragscode uit 2015. Voor de herziening is de modelcode
van het ministerie van BZK en de VNG gebruikt.
De gedragscode bestuurlijke integriteit burgemeester en wethouders heeft tot
doel bij te dragen aan de integriteit van het openbaar bestuur. Integer bestuur
verstrekt het vertrouwen van de burger in de overheid en de democratische
processen.
Besluit:

De raad voor te stellen “De Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de
burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2022” vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van de Gedragscode bestuurlijke integriteit voor
burgemeester en wethouders van 10 februari 2015

Vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2022,

de secretaris,

de voorzitter,
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