Besluitenlijst College
Datum

25-04-2022

Tijd

9:30 - 12:00

Locatie

Collegekamer

Voorzitter

Burgemeester A.E.H. Baltus

Aanwezigen

Wethouders Elzakalai, Baaten, Schoone, Van Noort en gemeentesecretaris Van
den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri

3

Voorstellen A-procedure (geen)

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Informatienota participatie
Besluit:

1. Eerst het participatiebeleid aan de raad aan te bieden ter vaststelling en
daarna de participatieverordening.
2. De raad te infomeren over het proces participatie door middel van de
bijgevoegde Informatienota Participatie.
4.2

Oprichten expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Besluit:
1.

4.3

De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het voornemen
van de Veiligheidsregio Flevoland tot deelname aan de stichting
risicobeheer Veiligheidsregio's.

Tijdelijke subsidieregeling coronaschade
Besluit:

1. De Tijdelijke subsidieregeling coronaschade lokale culturele organisaties
Lelystad 2022 vast te stellen.
2. Voor de Tijdelijke subsidieregeling coronaschade lokale culturele organisaties Lelystad 2022 een subsidieplafond vast te stellen van € 500.000,4.4

Beantwoording schriftelijke vragen CU inzake eenmalige energie
compensatie
Besluit:

1. De schriftelijke vragen van de ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA en
D66 inzake eenmalige energiecompensatie te beantwoorden door middel
van bijgevoegde brief.
4.5

Vormgeven samenwerking ECL en gemeente Lelystad met ingang van
2023
Besluit:

1. De samenwerking met ECL voor de periode 2023 en verder vorm te
geven op basis van de volgende uitgangspunten:
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In het kader van de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening
het formele vergunningsverleningsproces voor evenementen volledig
onder te brengen bij de gemeente (en hiervoor voldoende
gespecialiseerde kennis en capaciteit voor te organiseren in de
gemeentelijke organisatie.
 Medewerker ECL in dienst nemen van de gemeente maar deze
vervolgens kantoor laten houden bij ECL.
 ECL faciliteert initiatiefnemers van evenementen.
 Het vigerende budget in de gemeentelijke begroting voor
ondersteuning evenementen, dat tot en met 2022 jaarlijks middels
een subsidie aan ECL werd overgedragen, blijft beschikbaar voor
ECL maar wordt geplaatst binnen de gemeentelijke exploitatie.
 Comités blijven onder de vleugels van ECL ECL vraagt voor deze
activiteiten separaat subsidie aan bij gemeente.
 Intentie uit te spreken dat de contractering van de kermis onder de
verantwoordelijkheid valt van ECL.
2. De uitwerking uiterlijk 1 juli 2022 op te leveren.
3. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota.


4.6

Beantwoording schriftelijke vragen Voortgang vergunningsverlening
Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten
Besluit:

De door de CU-fractie gestelde vragen ex artikel 36 van het reglement van
Orde van de raad inzake voortgang vergunningsverlening van het
clubgebouw voor de Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten (HVLD) te
beantwoorden conform bijgaande brief.
Vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2022.
de secretaris,

de voorzitter,
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