Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
21-06-2022
9:30 – 11:15 uur
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Baaten, Van Noort, Schoone en gemeentesecretaris Van
den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri

3

Voorstellen A-procedure (geen)

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Wijzigingsplan MG Real Estate
Besluit:

1. In te stemmen met het voorontwerp-wijzigingsplan ‘MGRE’ met IMROnummer NL.IMRO.0995.WP00030-OW01 en dit vrij te geven voor
vooroverleg;
2. Het concept ontwerpbestemmingsplan toe te zenden aan de wettelijke
overleginstanties met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen ter kennis
van uw college te brengen;
3. Vast te stellen dat het opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor het
wijzigingsplan ‘MGRE’ niet noodzakelijk is.
4.2

Voortgangsrapportage Rondweg Lelystad Zuid
Besluit:

De raad te informeren over de stand van zaken van het project Rondweg
Lelystad Zuid, Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef door middel van
de bijgevoegde voortgangsrapportage juni 2022.
4.3

Effecten woningbouwversnelling
Besluit:

De raad voor te stellen om:
1. €500k in 2022 van de gereserveerde middelen voor de intensivering van de
woningbouwopgave vrij te geven voor uitbreiding van beleidscapaciteit om
de planvorming van de versnellingsopgave op orde te krijgen.
2. €250k in 2022 van de gereserveerde middelen vrij te geven voor het doen
van diverse onderzoeken en specialistische opdrachten ter ondersteuning
van deze planvorming. En hiermee invulling te kunnen geven aan een eerste
intensivering om te komen tot een gemiddelde productie van 1000 woningen
per jaar.
3. Opdracht te geven voor het uitwerken van een voorstel bij de
programmabegroting 2023-2027 voor de aanvullend benodigde (incidentele)
middelen om te waarborgen dat planvorming ten behoeve van een productie
van 1000 woningen per jaar gerealiseerd kan worden en hierbij gebruik te
maken van de hernieuwde 50 woningennorm.

4.4

Wielerfeest 2022
Besluit:

1. De reeds begrote inzet van € 50.000 voor de Benelux Tour in te zetten voor
de organisatie van de Ladies Tour op dinsdag 30 augustus 2022.
2. De raad te informeren over het wielerfeest 2022 door middel van
bijgevoegde informatienota.

Vastgesteld in de vergadering van 26 juni 2022.
de secretaris,

de voorzitter
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