Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
20-09-2022
9:30 - 13:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Grimbergen, Kruis, Van Dijk, Messelink-Dijkstra en Broekema,
gemeentesecretaris Van den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Benoemingsbrief lid bezwaarschriftencommissie
Besluit:

1. De heer mr. J. Keizer voor een termijn van 4 jaar te benoemen als lid van de
bezwaarschriftencommissie.
2. De benoeming van de onder punt 1 genoemde persoon in te laten gaan op 1
oktober 2022.

3.2

Aanvraagformulier subsidie asbestdaken
Besluit:

1. Het aanvraagformulier Subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’
vast te stellen
2. Het gewijzigde formulier van kracht te laten worden op de dag na
publicatie
3.3

Vernoeming De Doelen straten
Besluit:

1. Het openbaar gebied gelegen ten zuiden van de Gordiaandreef, oostelijk
van de doorgaande fietsroute en noordelijk van de sportvoorzieningen
"De Rietlanden" als geheel te noemen De Doelen. Daarin is inbegrepen
de huidige straat De Doelen 10.
2. Voor de nieuwe ontwikkelingen westelijk van de doorgaande fietsroute
en gelegen nabij de straten Grietenij 11 tot en met Grietenij 17 de
bestaande systematiek voort te zetten en deze straten de namen
Grietenij 14 en Grietenij 15 te geven.
3. De naamgeving van de straat Grietenij 22 rondom de voormalige
scholengemeenschap "De Rietlanden" te overwegen nadat voor het
gebied een nieuwe ruimtelijke visie is vastgesteld.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Lars en Lily Vaststelling beschikking
Besluit:

1. De subsidiebijdrage aan Centrada van EUR 994.644,00 voor het
versneld realiseren van circa 150 ‘midstay’ appartementen (flexibele)
voor kwetsbare doelgroepen vast te stellen;
2. Bovengenoemde besluit schriftelijk aan Centrada kenbaar te maken door
middel van de bijgevoegde beschikking.
4.2

Steunverklaring geothermie onderzoek Lelystad
Besluit:

Verder onderzoek naar de economische en technische haalbaarheid van
geothermie als warmtebron te ondersteunen door middel van de bijgevoegde
steunverklaring.
Burgemeester
De portefeuillehouder Klimaat & Natuur te machtigen om de verklaring te
ondertekenen.

4.3

Reactie op Strategische agenda Flevoland 1.0
Besluit:

De raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de concept Strategische Agenda Flevoland “Over
de brug komen”
2. De bijgevoegde reactie op de concept Strategische Agenda Flevoland
vast te stellen.
4.4

Aanvraag subsidie SPV 2030 verkeersveiligheid
Besluit:

De subsidie investeringsimpuls SPV aan te vragen voor de projecten:
1a) Beukenhof (aanleg kruispuntplateau)
1b) Kempenaar 32 (aanleg dubbel kruispuntplateau + een veilige aansluiting voor
fietsers)
1c) Salland (aanleg kruispuntplateau)
1d) Nieuwe Waterweg/Rhonestraat/Moezelstraat (aanleg kruispuntplateau)
1e) Fietspad Archipel 38 Geulbrug-Woldpark (verbreden fietspad)
1f) De Doelen 10 / Griend 17 (verbreden fietspad)
1g) Jol 16-34 (verbreden fietspad)
1h) Polderdreef (aanleg vrij liggend voet/fietspad tussen Maerlant en Parkdreef)
1i) Zuiveringweg (fietspad tussen de Vaart en Houtribweg; vervangen
elementenverharding door rood asfalt)
1j) De Doelen 10 (aanleg drempel fietskruispunt, als reserve maatregel
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opgenomen)
Burgemeester
De portefeuillehouder verkeer te machtigen om de subsidieaanvraag
investeringsimpuls SPV te ondertekenen.
Vastgesteld in de vergadering van 27 september 2022
de secretaris,

de voorzitter,

Pagina 3

