Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
27-06-2022
9:30 – 11.00 uur
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus tot 10.00 daarna wethouder Elzakalai
Wethouders Elzakalai, Baaten, Van Noort, Schoone en gemeentesecretaris Van
den Bergh en directiesecretaris Spanjaard
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Voorstellen A-procedure

3.1

Ontwerp besluit hogere waarde geluid Hondsdraf 56
Besluit:

1. Het bijgevoegde ontwerpbesluit “nieuwbouw bedrijfswoning Hondsdraf 56“
vast te stellen waarin opgenomen wordt dat er een hogere grenswaarde van
53 dB wordt gehanteerd.
2. Dit ontwerp-besluit zes weken ter inzage te leggen voor zienswijzen.
3.2

Vormvrije m.e.r. beoordeling Stadhuisplein 75
Besluit:

1. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voor de locatie
Stadhuisplein 75 voldoende informatie bevat om te kunnen beoordelen dat er
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
2. Vast te stellen dat voor het nemen van een afwijkingsbesluit op het
Bestemmingsplan “Stadshart” via een omgevingsvergunning conform artikel
2.12 eerste lid onder a, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(uitgebreide voorbereidingsprocedure) geen milieueffectrapport noodzakelijk
is.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Resultaten toeristenbelasting 2021
Besluit:

De raad te informeren over de resultaten toeristenbelasting 2021 door middel
van de bijgevoegde informatienota.
4.2

Afwijzen minnelijke schikking Woonhavenpad 9-10 te Lelystad
Besluit:

1. De voorgestelde minnelijke schikking met betrekking tot Woonhavenpad 9-10
te Lelystad over: de koopprijs van de ligplaats; de verplichting om de
ligplaats te bewonen; het aanleggen van een bijboot; schriftelijke bevestiging
dat geen ligplaatsvergunning meer vereist is en vergoeding door gemeente
Lelystad van kosten rechtsbijstand af te wijzen.
2. Voor wat betreft het publiekrechtelijk deel handhavend op te treden door
team Stadstoezicht op basis van het bestemmingsplan.

4.3

Start planologische procedure Rondweg Lelystad Zuid
Besluit:

In te stemmen met het starten van de planologische procedure voor de Rondweg
Lelystad Zuid (Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef) door de
Provincie Flevoland van Rondweg Lelystad Zuid aan de hand van de
Uitgangspuntennotitie en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
4.4

Planning uitvoering raadsbesluit 382 over Stationsgebied Oost (voorheen:
Eilandbusstation)
Besluit:

De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over de
planning van de uitvoering van het raadsbesluit 382 over Stationsgebied Oost
(voorheen: Eilandbusstation).
4.5

TNO onderzoeksrapport verwering asbestdaken
Besluit:

1. De raad te informeren over het rapport en de resultaten van het onderzoek
zoals beschreven in het TNO-rapport "De verwering van asbesthoudende
daken en de verspreidingsroutes en blootstellingsrisico's van daarbij
vrijkomende asbest(vezels) door middel van de bijgevoegde informatienota.
2. Tot de dag van publicatie van het TNO-rapport geheimhouding op te leggen
op de bijlagen van dit besluit, zijnde het concept persbericht, de
raadsinformatienota en dit TNO-rapport, op grond van artikel 55 lid 1 van de
Gemeentewet.
4.6

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2022
Besluit:

1. De raad te informeren over de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek
Jeugd.
2. Het rapport te publiceren op de gemeentelijke site en de resultaten voor 1 juli
2022 aan te leveren bij VWS voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.
4.7

Vaststelling subsidie Jeugd- en Gezinsteam aan Vitree 2021
Besluit:

De voor 2021 aan Stichting Vitree verleende subsidie voor de uitvoering van
taken binnen het Jeugd- en Gezinsteam vast te stellen op € 1.730.241,- en
daaruit volgend € 670.000,- terug te vorderen.
4.8

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021
Besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport “Clientervaring Wmo gemeente Lelystad”.
2. Het rapport te publiceren op de gemeentelijke site en de resultaten aan te
leveren bij VWS voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.
3. De raad met bijgaande informatienota te informeren over de uitkomsten van
het onderzoek; een afschrift van deze informatienota te sturen aan de
Cliëntenraad Sociaal Domein.
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4.9

Circulair Ambachtscentrum en Afvalbrengstation
Besluit:

1. Een verdiepend onderzoek te doen naar een definitieve locatie voor het
afvalbrengstation (ABS) in combinatie met een Circulair Ambachtscentrum
(CA) en de haalbaarheid hiervan.
2. Ter dekking van dit verdiepende onderzoek een voorstel op te nemen in de
programmabegroting 2023.
3. De raad hierover met bijgevoegde informatienota’s inzake het
Uitvoeringsplan CA en verplaatsing ABS te informeren.
4.10

Locatie boothuis KNRM
Besluit:

1. De locatie “Boskalis steiger” als nieuwe ligplaats van de KNRM aan te
wijzen.
2. De gemeente draagt zorg voor de realisatie van vijf parkeerplaatsen.
3. In te stemmen met uitvoering van de uitvoerende werkzaamheden door de
KNRM.
4. De ingekomen brief van de KNRM te beantwoorden met bijgaande brief.
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