Besluitenlijst College
Datum

25-01-2022

Tijd

9:30 - 12:30

Locatie

Collegekamer

Voorzitter

Burgemeester A.E.H. Baltus

Aanwezigen

Wethouders Elzakalai, Schoone (tot 11.45 uur), Van Noort , De Vreede, Baaten en
gemeente-secretaris Van den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri
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Voorstellen A-procedure

3.1

Spukbijdrage zwembaden N.V. Sportbedrijf Lelystad 1e helft 2021
Zwembaden zijn een onmisbaar onderdeel van de lokale sportinfrastructuur.
Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen
jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de
coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was
maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is
er door de rijksoverheid €80 miljoen euro vrijgemaakt voor de eerste helft van
2021. De middelen worden beschikbaar gesteld met de Specifieke uitkering
IJsbanen en Zwembaden. In Lelystad komt het zwembad in het sportcomplex De
Koploper voor deze compensatie in aanmerking. De aanvraag moet op grond
van de regeling door de gemeente worden gedaan. De gemeente heeft van het
ministerie van VWS voor de eerste zes maanden van 2021 een een subsidie
ontvangen van € 460.779,--. Dit bedrag wordt volledig als een subsidie verleend
aan het Sportbedrijf Lelystad. Met deze subsidie wordt het door de
coronamaatregelen opgelopen tekort in de exploitatie van de N.V. Sportbedrijf
Lelystad in het eerste half jaar van 2021 gecompenseerd.
Besluit:
1.

3.2

De N.V. Sportbedrijf Lelystad een eenmalige subsidie te verlenen van €
460.779,- in het kader van de regeling Specifieke uitkering ijsbanen en
zwembaden 2021.

Bezwaar tegen intrekking omgevingsvergunning Sont
In 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor een functiewijziging van de
begane grond van bedrijfsruimte naar woonruimte van een pand aan de Sont.
Bezwaarmaker heeft als vergunninghouder verzocht om deze vergunning in te
trekken. Achteraf, binnen de bezwaartermijn van zes weken, geeft
bezwaarmaker aan spijt te hebben van het verzoek tot intrekking. De Commissie
bezwaarschriften adviseert het intrekkingsbesluit ongedaan te maken, zodat de
vergunde functiewijziging in stand kan blijven.
Het advies van de Commissie bezwaarschriften is niet overgenomen. Ondanks
communicatie per mail en pogingen om in overleg te treden met bezwaarmaker
over het intrekkingsverzoek, bleef deze volharden in het verzoek tot intrekking.
Van een abusievelijk ingediend verzoek is geen sprake. Op basis van het
verzoek en de wettelijke grondslag, is het intrekkingsbesluit terecht genomen.
Besluit:

1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Het advies van de Commissie bezwaarschriften niet over te nemen.
3. Het bestreden besluit van 22 juli 2021, waarbij de omgevingsvergunning voor
de functiewijziging van de begane grond van bedrijfsruimte naar woonruimte op
het perceel Sont te Lelystad op verzoek van vergunninghoudster is ingetrokken,
in stand te laten.
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3.3

Vaststelling SPUK-subsidie N.V. Sportbedrijf Lelystad 2019
Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en
sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen
(Sportbesluit). Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen.
Gevolg is dat door het vervallen van het recht op aftrek van btw zowel bij
Sportbedrijf Lelystad (eigenaar sportaccommodaties) als bij de gemeente
Lelystad (eigenaar gymzalen) een nadeel is ontstaan.
Om dit nadeel op te vangen heeft de Rijksoverheid als compensatie een tweetal
regelingen in het leven geroepen. De regeling Specifieke uitkeringen sport
(SPUK) en de subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties en
sportmaterialen (BOSA). De gemeente heeft de aanvraag voor de SPUK voor
2019 mede namens het Sportbedrijf ingediend. In eerste instantie heeft het
ministerie van VWS 80% van de aanvraag als subsidie verleend.
Bij de vaststelling van de definitieve subsidie voor 2019 is uiteindelijk 100% van
de aanvraag gehonoreerd. Dit betekent dat het btw-nadeel uit 2019 voor het
Sportbedrijf Lelystad volledig door het rijk wordt gecompenseerd.
Besluit:

In het kader van de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) de aan de N.V.
Sportbedrijf Lelystad verleende incidentele subsidies voor 2019 (dossiernummer
2019/00306 en 2019/00313) vast te stellen op respectievelijk € 393.015,-- en €
64.620,3.4

Bosbeheerplan (2022-2031)
Voor de uitvoering van het bosbeheer is het Bosbeheerplan geactualiseerd.
Deze actualisatie was nodig nadat de raad in 2019 het bosbeleidsplan heeft
vastgesteld. Met deze actualisatie wordt met uitvoeringsmaatregelen invulling
gegeven aan de doelstellingen uit dit beleidsplan op het gebied van:




natuur, landschap & biodiversiteit;
toerisme, recreatie & participatie;
klimaatbestendig bos & duurzaam bosbeheer.

Besluit:

1. Kennis te nemen van het Bosbeheerplan (2022-2031).
2. Uitvoering van bosbeheer plaats te laten vinden conform de
Gedragscode bosbeheer .
3. Bosbeheerplan als onderlegger te laten dienen voor het FSC Keurmerk.

3.5

Besluitpunten AVA OMALA AGC
Per 1 oktober 2022 is volgens het rooster van aftreden van de Raad van
Commissarissen, de heer R. Bergh aftredend en herbenoembaar als
commissaris van OMALA N.V. voor een laatste termijn van maximaal 3 jaar. Het
college wordt gevraagd in te stemmen met herbenoeming
Besluit:
1.

3.6

In te stemmen met de herbenoeming van de heer R. Bergh tot
commissaris van OMALA N.V. per 1 oktober 2022 voor een reguliere
laatste zittingsperiode van 3 jaar.

Mandatering Jeugd Lelystad (JEL)
Het beschikken op verzoeken in het kader van de Jeugdhulp is een bevoegdheid
van het college. Het college heeft hiervoor eerder onder mandaat verleend aan
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de directeur Sociaal Domein en teamleider van de afdeling Jeugdhulp &
Onderwijs. De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de Aanpak Sociaal
Domein besloten om de toegang en regie specialistische jeugdhulp te beleggen
bij een gemeentelijke Jeugd BV. Vanaf 1 juli 2021 is Jeugd Lelystad (JEL)
gestart met deze werkzaamheden. Uit praktische overwegingen is het beter dat
de bevoegdheid om te beschikken op verzoeken in het kader van de Jeugdwet,
vigerende Verordening, Beleids- en nadere regels Jeugdhulp Lelystad ook wordt
gemandateerd aan de directeur van JEL. Ook een verzoek tot een Onderzoek of
Bespreking aan de Raad van de Kinderbescherming willen we bij de directeur
van JEL beleggen en niet meer zoals voorheen, bij Veilig Thuis Flevoland. Dit
besluit past binnen het kader van het door de raad vastgestelde besluit Aanpak
Sociaal Domein.
Besluit:

1. Derdenmandaat aan de directeur van JEL te verlenen voor het beschikken op
verzoeken ingevolge de Jeugdwet, de vigerende verordening Jeugdhulp Lelystad
en de vigerende Beleids- en nadere regels Jeugdhulp Lelystad, onder
voorbehoud van de aanvaarding door de directeur van JEL.
2. Derdenmandaat te verlenen aan de directeur van JEL tot het doen van VTO’s
(Verzoeken tot Onderzoek) en VTB’s (Verzoeken tot Bespreking) aan de Raad
voor de Kinderbescherming, onder voorbehoud van de aanvaarding door de
directeur van JEL.
3. Ingangsdatum per direct na vaststelling en publicatie van het besluit.
3.7

Vaststelling Dienstverleningshandvest en Inrichtingsplan behorende tot de
Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
Ten behoeve van de regionale samenwerking Sociaal Domein Flevoland heeft
het college het Dienstverleningshandvest aangepast. Dit Dienstverleningshandvest bevat, samen met het inrichtingsplan, de uitwerking van de formele
Centrumregeling Sociaal Domein. Door de nadere afspraken over het
inrichtingsplan, mandaatregeling en escalatiemodel bij een impasse formeel vast
te leggen voldoet de regio Flevoland aan de eisen die de Norm voor
opdrachtgeverschap stelt aan regio’s.
Besluit:

1. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, een ieder
voor zover het hun bevoegdheid betreft besluiten de volgende aanpassingen
in het Dienstverleningshandvest behorende tot de Centrumregeling Sociaal
Domein Flevoland vast te stellen:
1.1. Vervallen van artikel 5a.
1.2. Wijziging van artikel 9 door het aanpassen van de tekst in het eerste lid
en toevoeging van de leden twee en drie, waardoor artikel 9 als volgt komt te
luiden:
2. Deelnemers beschrijven in een door het BOSD vastgesteld en jaarlijks te
actualiseren inrichtingsplan de wijze waarop de regionale samenwerking
wordt ingericht en ingevuld. Het inrichtingsplan beschrijft de inrichting van, de
sturing op en de lokale afstemming met betrekking tot:
a) de regionale uitvoering door de aankoopcentrale en de centrumgemeente;
b) de regionale ontwikkeling van beleid en strategie;
c) het regionale bestuurlijk en ambtelijk overleg.
3. Het Inrichtingsplan bevat een nadere toelichting op de mandaatregeling als
bedoeld in artikel 6 van dit Dienstverleningshandvest.
4. Het Inrichtingsplan bevat een escalatiemodel indien er een impasse ontstaat
over de wijze van uitvoering van de taken als bedoeld in de Centrumregeling
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en het Dienstverleningshandvest door de Centrumgemeente. Dit
escalatiemodel zal voorafgaand aan de geschillenregeling van artikel 15 van
de Centrumregeling worden ingezet.
5. Het Inrichtingsplan 2022 behorende tot de Centrumregeling Sociaal Domein
Flevoland vast te stellen.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Beantwoording aanvullende vragen afvalinzameling
De fracties van de PVV en Gemeentebelangen hebben op 3 januari 2022
schriftelijke vragen gesteld over afvalinzameling. Het college heeft inmiddels een
brief gestuurd met antwoord op deze vragen.
Besluit:

De vragen van de PVV en Gemeentebelangen inzake afvalverwerking te
beantwoorden met bijgevoegde brief.
4.2

Informatienota NS serviceaanbod op station Lelystad Centrum
In december 2020 maakte NS bekend het service-aanbod op station aan te
willen passen. De oorspronkelijke plannen van eind 2020 worden nu in
gewijzigde vorm doorgevoerd. NS heeft dit besluit genomen na een zorgvuldig
besluitvormingstraject. In het besluit zijn de adviezen van de medezeggenschap
en de consumentenorganisaties in het Locov meegenomen. Ook de inzichten die
NS de afgelopen periode heeft verzameld in de vele gesprekken met collega’s,
vakbonden, regionale overheden en andere belanghebbenden zijn meegewogen
in de besluitvorming.
De NS wil de serviceformule op Lelystad Centrum veranderen van “Samen
service” naar “Self service”. Andere servicediensten, zoals NS Reisassistentie
voor reizigers met een beperking, de OV-fiets of de StationsHuiskamer, blijven
voor reizigers gewoon beschikbaar. Reizigers kunnen treinkaartjes kopen en
abonnementen afsluiten via de kaartverkoopautomaat, de NS app en online of
telefonisch via NS klantenservice
Besluit:

De raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren over de door
de NS voorgenomen wijziging van de serviceformule op station Lelystad
Centrum.
4.3

Ontwikkelingen toeslagenaffaire, stand van zaken vierde kwartaal 2021
Veel gezinnen zijn gedupeerd in de Toeslagenaffaire. In Lelystad zijn dit er
inmiddels circa 500. De terugvordering of het stopzetten van de
kinderopvangtoeslag heeft veelal geleid tot andere problematiek, zoals
uithuisplaatsing, scheiding en gezondheidsproblemen. De Belastingdienst regelt
de financiële compensatie voor de getroffen gezinnen. Daarnaast heeft zij de
gemeenten gevraagd ondersteuning te bieden bij andere problemen die zijn
ontstaan, omdat zij zelf niet de mogelijkheden hiertoe heeft. Gezien de ernst van
de situatie, het grote aantal gedupeerden en ontwikkelingen in de diverse
regelingen rondom de vorderingen wordt de raad per kwartaal geïnformeerd over
de stand van zaken.
Besluit:

1 De raad te informeren door middel van bijgaande informatienota over:
a. De stand van zaken van de ondersteuning van (mogelijk) gedupeerden in de
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toeslagenaffaire;
b. De ontwikkelingen aangaande de publieke en private schulden.
4.4

Begrotingssubsidie Stichting CKC De Kubus 2022
De gemeente Lelystad wil inwoners van Lelystad de mogelijkheid bieden hun
culturele competenties en vaardigheden te ontwikkelen door deel te kunnen
nemen aan cursussen en bijeenkomsten op het gebied van kunst en cultuur. Om
dit mogelijk te maken verstrekt de gemeente jaarlijks een subsidie aan de
stichting CKC De Kubus. Stichting Centrum Kunst en Cultuur De Kubus
organiseert jaarlijks voor de inwoners van Lelystad een breed cursorisch aanbod
en aanvullende activiteiten op het gebied van (amateur)kunst. Een belangrijke
taak is tevens de ondersteuning van de cultuureducatie in het onderwijs. Voor
2022 heeft de gemeente aan de stichting een begrotingssubsidie verleend van
€ 1.462.890,--. De stichting De Kubus verzorgd daarnaast ook de activiteiten in
het poppodium Corneel. Het ontvangt hiervoor een aparte subsidie. Er is
momenteel een traject gaande, waarbij het poppodium vanaf 1 juli 2022 wordt
verzelfstandigd.
Besluit:

1. De Stichting CKC De Kubus voor de uitvoering van de activiteiten op het
gebied van cultuureducatie en amateurkunst in de gemeente Lelystad,
voor 2022 een begrotingssubsidie te verlenen van maximaal €
1.462.890,--.
4.5

Beantwoording schriftelijke vragen CU prijsstijgingen warmtenetten
De fractie ChristenUnie heeft naar aanleiding van de door Ennatuurlijk en
Vattenfall aangekondigde stijgingen van de warmtetarieven schriftelijke vragen
gesteld.
Besluit:

1. De schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie inzake "Prijsstijgingen
warmtenetten" door middel van de bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.6

Beantwoording schriftelijke vragen LL stijging warmtetarieven
De fractie Leefbaar Lelystad heeft naar aanleiding van de door Ennatuurlijk en
Vattenfall aangekondigde stijgingen van de warmtetarieven schriftelijke vragen
gesteld.
Besluit:

1. De schriftelijke vragen van de Fractie Leefbaar Lelystad inzake
"Prijsstijgingen warmtenetten" door middel van de bijgevoegde brief te
beantwoorden.
4.7

Beantwoording schriftelijke vragen CU kamerbrief uitstoot PAK's en
benzeen bij asfaltcentrales
De fractie ChristenUnie heeft naar aanleiding van de kamerbrief over uitstoot
PAK's en benzeen bij asfaltcentrales schriftelijke vragen gesteld.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de Fractie ChristenUnie inzake "kamerbrief uitstoot
PAK's en benzeen bij asfaltcentrales" met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
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4.8

Huisuitzettingen
Op 1 april 2021 heeft een wetswijziging plaatsgevonden waardoor gemeentes
verantwoordelijk zijn geworden voor het afvoeren en tijdelijk opslaan van
roerende zaken welke vrijkomen bij een huisuitzetting. De gemeentelijke
werkprocessen zijn hierop aangepast en de uitvoering hiervan wordt, in opdracht
van de gemeente, volledig verzorgd door een hierin gespecialiseerde marktpartij
Besluit:

De raad te informeren over de gewijzigde wetgeving op het gebied van
huisuitzettingen door middel van bijgevoegde informatienota
4.9

Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw
Het klimaat verandert. De kans op extreme regen, hitte, droogte en
overstromingen neemt toe. Dat vraagt om aanpassingen in de leefomgeving om
veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd is er een grote
woningbouw opgave met alleen al in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een
vraag naar 325.000 woningen extra voor 2050 waarvan 40.000 woningen voor
2050 in Lelystad gerealiseerd moeten zijn. Lelystad, als Hoofdstad van de
Nieuwe Natuur, zet in op groene urbanisatie en heeft zeer strategische kaarten in
handen om op het gebied van klimaatadaptatie een koploper te worden. Toch is
ook voor Lelystad het klimaatbestendig maken van deze nieuwbouw een
complexe opgave.
In de huidige situatie ontbreken gedeelde uitgangspunten voor klimaatbestendige
nieuwbouw, heldere doelen over de aanpak en ketensamenwerking met alle
betrokkenen. De afspraken uit de Intentieovereenkomst Klimaatbestendige
Nieuwbouw MRA kunnen ons hierbij helpen. Deze afspraken moeten zorgen
voor duidelijkheid over klimaatbestendige nieuwbouw in de MRA en provincie
Noord Holland zodat alle nieuwbouw meteen klimaatbestendig gerealiseerd
wordt. In de afspraken zijn doelen en prestatie-eisen opgenomen voor hitte,
droogte, extreme regen, gevolgbeperking voor overstromingen en voor
natuurinclusiviteit en biodiversiteit. Met het onderschrijven van de afspraken zet
Lelystad zich in om haar inwoners een toekomstbestendige leefomgeving te
bieden waar het prettig wonen, werken, verblijven en recreëren is.
Besluit:

1. De intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw, inclusief de
afspraken, te onderschrijven en zich in te spannen de afspraken te
verankeren in beleid en handelen.
2. De raad door middel van een informatienota te informeren.
De burgemeester besluit:
Portefeuillehouder wonen te machtigen om de intentieovereenkomst
Klimaatbestendige nieuwbouw namens de gemeente Lelystad te ondertekenen.
4.10

Overdracht van wegen
Op basis van de Wet Herverdeling Wegenbeheer heeft er op initiatief de
provincie afstemming plaatsgevonden met de gemeente over een wegenruil
tussen de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Deze wet geeft aan wie
verantwoordelijk is voor welk type weg. Op dit moment wordt hier niet in alle
gevallen aan voldaan. Na deze ruil wordt weer voldaan aan deze uitgangspunten
en is het voor beheerders en gebruikers duidelijk wie wegbeheerder is van welke
weg.
De uitkomst van deze afstemming is dat delen van de Bijlweg, Swifterringweg,
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Zeebiesweg en Vleetweg in beheer en onderhoud van de provincie worden
overgedragen aan de gemeente. En de gemeente, na het realiseren van de
rotonde Swifterringweg – Dronterweg, een wegdeel overdraagt aan de provincie.
Besluit:

1. De wegdelen gelegen binnen de gemeentegrenzen van Lelystad welke niet
meer de functie hebben van provinciale weg in beheer en eigendom, om
niet, over te nemen van de provincie Flevoland.
Het gaat hierbij om wegdelen en bermen van de:
• Bijlweg (27.205 m²)
• Swifterringweg (82.986 m²)
• Vleetweg (9.022 m²)
• Zeebiesweg (10.400 m²)
• Houtribweg/ IJsselmeerdijk (19.418m²)
2. Een deel van de Lage Dwarsvaart (4.775 m2), grenzend aan het
Havendiep, binnen de gemeentegrenzen van Lelystad welke niet meer de
functie heeft als waterweg in beheer en eigendom, om niet, over te nemen
van de provincie Flevoland.
3. Een deel van de Swifterringweg (363 m²), grenzend aan de Dronterweg,
binnen de gemeentegrenzen van Lelystad welke na de realisatie van de
rotonde Dronterweg - Swifterringweg nu onderdeel uitmaakt van de
provinciale weg, om niet, in beheer en eigendom over te dragen aan de
Provincie Flevoland.
4. Het structurele financiële effect op de beheerkosten van ca. € 90.000 van
deze wegenruil mee te nemen in de actualisatie van de Meerjarenraming
KSP.

5.

4.11

Burgemeester
De portefeuillehouder BOR te mandateren om de overeenkomt met de
provincie over de wegenruil te ondertekenen.

Programmaplan Sociaal Domein 2022 & reactie Cliëntenraad
Het Programmaplan Sociaal Domein 2022 bouwt voort op de kaders uit de
Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 en de ingezette koerswijziging uit de
Aanpak Sociaal Domein. Het Programmaplan bevat een jaarprogrammering voor
2022 met daarbij het financiële perspectief voor dit jaar en volgende jaren. Het
Programmaplan is aan de Cliëntenraad Sociaal Domein voorgelegd. Het advies
van de Cliëntenraad en de reactie van het college is aan het Programmaplan
toegevoegd. Het definitieve Programmaplan wordt ter vaststelling aan het college
voorgelegd en daarna ter informatie aan de raad aangeboden
Besluit:

1. Het Programmaplan Sociaal Domein 2022 vast te stellen;
2. De reactie van het college op het advies van de Cliëntenraad Sociaal
Domein vast te stellen;
3. De Cliëntenraad Sociaal Domein per brief te informeren;
4. Het Programmaplan Sociaal Domein 2022, inclusief de collegereactie
aan de Cliëntenraad, ter informatie aan de raad aan te bieden.
4.12

Beantwoording Schriftelijke vragen bestemming gebouw PostNL
De gemeenteraad is in het najaar van 2021 door het college geïnformeerd over
de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijk locaties voor het poppodium. In
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dit onderzoek is gebouw van PostNl aan het Stadhuisplein 51 niet meegenomen
omdat dit gebouw ten tijde van het onderzoek reeds zou zijn verkocht en
daardoor niet meer beschikbaar zou zijn als locatie voor een poppodium.
Na berichtgeving in de media dat de verkoop van het gebouw uiteindelijk niet
door is gegaan, heeft de fractie van de Inwonerspartij hier schriftelijke vragen
over gesteld. Het college heeft per brief de vragen beantwoord.
Hoewel de verkoop niet plaats heeft gevonden vinden op dit moment nog steeds
gesprekken plaats vinden tussen PostNL en geïnteresseerde ontwikkelaars. De
locatie zal naar verwachting worden gebruikt voor woningbouw. Deze functie is
ook in lijn met eerdere uitspraken van de raad in het kader van de Woonvisie
2016 - 2020 dat op deze locatie woningbouw gewenst is en sluit aan op de
Woningbouwprogrammering 2019-2022. Het college beoogt tevens een mate
van clustering van de (culturele) uitgaanvoorzieningen, waaronder het theater en
de bioscoop. Een nabijgelegen poppodium versterkt dit. Om deze redenen acht
het college een nader onderzoek of het gebouw kan worden gebruikt voor een
poppodium niet noodzakelijk.
Besluit:
1.

De schriftelijke vragen ex art. 36 van het RvO van de fractie van de
Inwonerspartij inzake de bestemming van het PostNL-gebouw aan het
Stadhuisplein 51 in relatie tot het onderzoek naar de verplaatsing van het
poppodium, met de bijgevoegde brief te beantwoorden.

Vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2022,

de secretaris,

de voorzitter,
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