Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
29-03-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Baaten, Schoone, Van Noort, De Vreede en gemeentesecretaris Van den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri
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Voorstellen A-procedure

3.1

Besluitpunten organisatie OMALA N.V.
De gemeente Lelystad is samen met de gemeente Almere en de provincie
Flevoland ieder voor één derde deel aandeelhouder van OMALA NV. De
projectorganisatie OMALA NV treedt op als enig beherend vennoot van AGC.
OMALA NV doet het verzoek aan de aandeelhouders tot besluitvorming omtrent
een aantal punten met betrekking tot de organisatie van OMALA.
Besluit:

1.

Kennis te nemen van het verzoek tot schriftelijke besluitvorming buiten de
Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) OMALA NV omtrent de
geagendeerde onderwerpen (a tot en met c) aangaande de organisatie van
OMALA
a. Commissaris R. Bergh her te benoemen op voordracht van de gemeente
Lelystad per 1 oktober 2022.
b. De renumeratie van de Raad van Commissarissen te herzien.
c. De nieuwe statutair directeur te benoemen.

2. In te stemmen met de gevraagde besluiten conform artikel 29.7 van de
statuten van OMALA NV en deze schriftelijk kenbaar te maken waarbij de
voorwaarde geldt dat alle aandeelhouders unaniem instemmen.
3. De portefeuillehouder Economische zaken te mandateren om de
standpunten van B&W schriftelijk kenbaar te maken.
4. Geheimhouding op te leggen op de bijlagen Benoeming tot statutair directeur
en CV statutair directeur op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto
artikel 10 WOB lid 2 sub e, f en g.
3.2

Wijziging mandaat sociaal 2022
Medewerkers van de gemeente, sociaal domein, die op huisbezoek gaan hebben
een legitimatie bewijs nodig. Er moeten nieuwe legitimatiebewijzen worden
afgegeven. Thans is dit een college bevoegdheid. Het mandateren van
teamleiders om legitimatiebewijzen af te geven draagt bij aan het op een
efficiënte wijze functioneren van de organisatie. Hiervoor is het nodig om de
mandaatregeling aan te vullen.
Besluit:

1. Het bijzonder mandaat sociaal 2022 te wijzigen door na regel 17 regel 17a
toe te voegen, zoals in de bijlage opgenomen tabel.
2. Te bepalen dat de gewijzigde mandaatregeling in werking treedt op de eerste
dag na de dag van bekendmaking.
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3.3

Subsidie 2022 Onderwijsachterstandenbeleid - GO! Kinderopvang
Met deze beschikkingen verstrekt het college GO! kinderopvang subsidies voor
de uitvoer van voorschoolse educatie aan peuters van 2 t/m 4 jaar om zo
achterstanden tegen te gaan en te verminderen.
Besluit:

1.GO! Kinderopvang een subsidie te verlenen van maximaal € 1.627.049 voor
2022 voor het uitvoeren van voorschoolse educatie ter bevordering van de
(taal)ontwikkeling van peuters met achterstanden in Lelystad.
2. GO! Kinderopvang een subsidie te verlenen van maximaal € 595.341 voor
2022 voor het uitvoeren van diverse activiteiten en het inzetten van extra
personeel gericht op het terugdringen van ontwikkelachterstanden bij peuters in
Lelystad
3. De subsidies ten laste te brengen van het budget
onderwijsachterstandenbeleid 2022.
3.4

Subsidie 2022 Onderwijsachterstandenbeleid - Stichting SCPO
De gemeente Lelystad streeft er naar om achterstanden van leerlingen in het
basisonderwijs zo veel als mogelijk te voorkomen of terug te dringen. Op basis
van het ‘onderwijsachterstandenbeleid’ stelt ze daarom middelen beschikbaar
aan de besturen van Lelystadse basisscholen waar leerlingen onderwijs volgen
die een verhoogd risico hebben op het opdoen van een onderwijsachterstand. Dit
betreft onder andere basisscholen die onder het bestuur van stichting SCPO
vallen. Met de subsidie die de gemeente aan stichting SCPO verleent kunnen
deze basisscholen een aanvullend educatief aanbod realiseren specifiek gericht
op het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden bij leerlingen
waarbij de focus ligt op taalontwikkeling.
Besluit:

1. Stichting SCPO een subsidie te verlenen van maximaal € 287.200 voor 2022
voor het uitvoeren van diverse activiteiten en het inzetten van extra personeel
gericht op de bevordering van de (taal)ontwikkeling van leerlingen van
Lelystadse basisscholen met achterstanden
2. De subsidie ten laste te brengen van het budget onderwijsachterstandenbeleid
2022.
3.5

Subsidies 2022 Onderwijsachterstandenbeleid - Stichting SchOOL
De gemeente Lelystad streeft er naar om achterstanden van leerlingen in het
basisonderwijs zo veel als mogelijk te voorkomen of terug te dringen. Op basis
van het ‘onderwijsachterstandenbeleid’ stelt de gemeente daarom middelen
beschikbaar aan de besturen van Lelystadse basisscholen waar leerlingen
onderwijs volgen die een verhoogd risico hebben op het opdoen van een
onderwijsachterstand. Dit betreft onder andere basisscholen die onder het
bestuur van stichting SchOOL vallen. Met de subsidie die de gemeente aan
stichting SchOOL verleent kunnen deze openbare basisscholen een aanvullend
educatief aanbod realiseren specifiek gericht op het voorkomen en tegengaan
van onderwijsachterstanden bij leerlingen, waarbij de focus ligt op
taalontwikkeling.
Daarnaast coördineert stichting SchOOL ook activiteiten binnen het
onderwijsachterstandenbeleid voor meerdere schoolbesturen. Ook hiervoor
wordt budget beschikbaar gesteld.
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Besluit:

1. Stichting SchOOl een subsidie te verlenen van maximaal € 1.306.860 voor
2022 voor het uitvoeren van diverse activiteiten en het inzetten van extra
personeel gericht op de bevordering van de (taal)ontwikkeling van leerlingen van
Lelystadse openbare basisscholen met achterstanden.
2. Stichting SchOOL een subsidie te verlenen van maximaal € 519.496,83 voor
2022 voor het uitvoeren van diverse activiteiten en het inzetten van extra
personeel gericht op de Ondersteuning Nieuwe Taal (ONT) voor leerlingen van
Lelystadse basisscholen.
3. De subsidies ten laste te brengen van het budget
onderwijsachterstandenbeleid 2022.
4

Voorstellen B-procedure

4.00

Heraanlevering SiSa 2020 (parafenprocedure dd 28 maart 2022)
Voor alle zes Flevolandse gemeenten voert het ZLF de TOZO regeling uit. Al
deze gemeenten hebben fouten/onzekerheden in rapport van bevindingen in het
accountantsrapport. De TOZO-regeling is op verzoek van het Rijk voortvarend,
flexibel en ruimhartig opgepakt door gemeenten. Nu is er in de eindfase van het
gehele proces (nl. de verantwoording) iets verkeerd gegaan. Onder meer door
wisselende informatieverstrekking, afronden van accountantscontrole waarbij de
accountant niet alle consequenties in beeld had en onbekendheid over het
bestaan van de her-aanleveringsprocedure.
Nu lijkt alle coulance opeens niet meer te gelden en wordt teruggevallen op
juridische uitgangspunten.
De Flevolandse gemeenten worden nu gekort voor geëxtrapoleerde fouten en
niet voor werkelijk geconstateerde fouten. Bovendien worden zij ook gekort voor
onzekerheden. Daardoor wordt gekort voor bedragen waarvan niet is vastgesteld
dat deze onterecht verstrekt zijn en die ook niet op uitkeringsgerechtigden kan
worden verhaald.
Voor alle Flevolandse gemeenten samen gaat het om ruim 2 mln. en voor
Lelystad in het bijzonder om 300K. Uit nader onderzoek blijkt dat de werkelijke
fouten voor Lelystad nul euro bedraagt uitkeringsgerechtigden verstrekt en is
door de gemeenten niet terug te vorderen. De zes gemeenten zijn via het ZLF in
gesprek met het ministerie om de terugvordering van ruim 2 mln. van tafel te
krijgen.
Besluit:

Een her-aanlevering te doen aan het ministerie van SZW met betrekking tot de
Sisa verantwoording van de TOZO subsidie over 2020 door middel van
bijgaande brief.
4.1

Bomenbeleid- en beheerplan gemeente Lelystad
Bomen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en hebben
effect op klimaatverandering en biodiversiteit. Met groen als één van de
belangrijkste kernkwaliteiten van de gemeente Lelystad levert het bomenbestand
een aanzienlijke bijdrage aan de identiteit van en leefbaarheid in de stad. Dit
bomenbeleidsplan laat zien hoe de gemeente Lelystad invulling geeft aan de
actuele opgaven die vallen binnen de visies ‘Lelystad Next Level’ en ‘Lelystad
Hoofdstad van de Nieuwe Natuur’.
Vanwege het grote en relatief jonge bomenareaal is de insteek ‘Behouden en
toekomstgericht beheren’ en richt het beleid zich op de thema’s:
Bomen voor een gezonde leefomgeving.
1. Bomen voor natuur en biodiversiteit.
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2. Bomen voor bewoners.
Het bomenbeheerplan geeft concrete invulling aan het beheer en onderhoud
van deze beleidsthema’s, waarin het belangrijkste onderdeel het
introduceren van proactief cyclisch boombeheer is.
Besluit:

1. Kennis te nemen van het bomenbeheerplan gemeente Lelystad.
2. Het boombeheer adequaat vorm te geven door:
2.1. Het uitvoeren van proactief cyclisch/ planmatig bomenbeheer;
2.2. het structureel vervangen van het bomenbestand;
2.3. het bestrijden van ziekten en aantastingen, incl. selectief vervanging
bomen;
2.4. kapverzoeken behandelen conform Beslisboom kapverzoeken, zoals
opgenomen in bomenbeleidsplan.
De raad voor te stellen om:
3. Kennis te nemen van het bomenbeleidsplan gemeente Lelystad en de
volgende hierin opgenomen kernpunten vast te stellen:
3.1. Op het gebied van ‘Bomen voor gezonde leefomgeving’ welke zijn
gericht op het proactief omgaan met het veranderende klimaat:
a. Op de ambitieschaalbalk van 1 tot 5 scoort het beleidsthema ‘Bomen voor
een gezonde leefomgeving’ een 4;
b. kwaliteit gaat boven kwantiteit;
c. de waarden van bomen wordt bepaald met behulp van i-Tree;
d. bomen zijn veilig en beeldbepalend;
e. we werken toe naar een bomenbestand met gevarieerde levensopbouw,
hiermee rekening houdend bij nieuwe aanplant en het vervangen van
bestaande bomen;
f. bomen worden alleen aangeplant op plekken waar ze zich goed kunnen
ontwikkelen, altijd afgestemd op de levensverwachting;
g. bij boombeplanting wordt onderscheid gemaakt tussen ‘frame’ en ‘franje’;
h. we maken gebruik van een toekomstbestendig boomsortiment;
i. toekomstbomen worden aangewezen en vastgelegd in het beheersysteem;
j. handhaven van het handboek Bomen, als uitgangspunt voor werken in de
openbare ruimte.
3.2. Op het gebied van ‘Bomen voor natuur en biodiversiteit’ welke zijn
gericht op het behoud van natuurwaarden:
a. Op de ambitieschaalbalk van 1 tot 5 scoort het beleidsthema ‘Bomen voor
natuur en biodiversiteit’ een 4;
b. we maken inzichtelijk waar kansen liggen voor biodiversiteit;
c. bij uitval van bomen worden andere soorten aan geplant;
d. bomenbeheer vindt plaats vanuit een integrale aanpak;
e. er wordt gewerkt aan het behouden van een hoofdboomstructuur langs de
stadshoofdwegen;
f. er wordt een sortimentlijst opgesteld voor meer biodiversiteit.
3.3 Op het gebied van ‘Bomen voor bewoners’ welke zijn gericht op actief
betrekken van bewoners:
a. Op de ambitie schaalbalk van 1 tot 5 scoort het beleidsthema ‘Bomen voor
bewoners’ een 3;
b. het afwegingskader voor het kappen van bomen is het uitgangspunt voor
de beoordeling van kapverzoeken.
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4.2

Intentieverklaring Warande
De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken met welk
stedenbouwkundig Masterplan en welk samenwerkingsmodel zij kunnen komen
tot een voor Lelystad aantrekkelijke versnelde woningbouw ontwikkeling in het
plangebied van Warande. De te volgen werkwijze leggen zij vast in een
Intentieverklaring.
Besluit:

College
1. Conform bijgaande Intentieverklaring "Onderzoek samenwerking
gebiedsontwikkeling Warande" de intentie te hebben om samen met het
Rijksvastgoedbedrijf te onderzoeken of en op welke wijze onderlinge
samenwerking in verband met de (versnelde) woningbouw in Warande mogelijk
en wenselijk is.
Burgemeester:
2. Portefeuillehouder Wonen te mandateren om namens de gemeente Lelystad
de intentieverklaring te ondertekenen.
4.3

Vergunning Eurotower
Op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (hierna Wet Bibob)
door het openbaar bestuur is het college in geval van een vergunningverlening
bevoegd informatie op te vragen bij de vergunninghouder.
Indien de vergunninghouder deze informatie niet verstrekt kan de vergunning
ingetrokken worden krachtens artikel 5.19 Wabo. Voordat daartoe overgegaan
wordt, dient een eigenaar in de gelegenheid te worden gesteld om deze
informatie betreffende de Bibob aan te leveren. Besloten is dat laatste in dit geval
nog een maal te doen alvorens over te gaan tot intrekking van de verleende
omgevingsvergunning.
Besluit:

1. Door middel van bijgaand schrijven de eigenaar van het gebouw
Eurotower, Noorderwagenplein 6 t/m 172 te Lelystad de kans te geven
alsnog de vereiste gegevens in het kader van de wet Bibob in te leveren
binnen een termijn van 14 dagen
2. Bij niet, ontijdige of onvolledig verstrekken van de stukken door de
eigenaar overgaan tot intrekking van de omgevingsvergunning onder
voorbehoud dat de eventueel door of namens de eigenaar ingediende
zienswijze niet aanleiding geven om hiervan af te zien.
3. Geheimhouding op te leggen op de bijlagen op grond van artikel 55 lid 1
van de Gemeentewet.
4.4

Publicatie onderzoeksrapport "Wonen in de Metropoolregio Amsterdam"
(WiMRA 2021)
Lelystad maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA
publiceert tweejaarlijks een onderzoek over stand van het wonen in de regio.
Behalve het rapport over gehele MRA zit er ook een samenvatting (factsheet) bij
speciaal over Lelystad.
Lelystad doet het in de regio goed en trekt veel nieuwe bewoners aan: Lelystad
is samen met Almere relatief de snelst groeiende deelregio. Opvallend is dat we
ook juist mensen met hogere inkomens de weg naar Lelystad weten te vinden.
Dat betekent dat er ook meer vraag komt naar woningen in het hogere segment.
Verdringing door beleggers vindt hier nog niet veel plaats, in tegenstelling tot wat
in de randstad gebeurt.
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Er is meer belangstelling voor appartementen aan het ontstaan, iets waar de
gemeente in de nieuwbouwontwikkeling nu ook meer op inzet.
Qua leefbaarheid doet Lelystad het relatief goed. Er is wel verbetering mogelijk in
het winkelaanbod en openbaar vervoer. Inwoners beoordelen woning en
woonomgeving hoog met gemiddeld een 8.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de rapportage "Wonen in de MRA" (WiMRA) en de
bijbehorende factsheet.
2. De raad hierover te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief
4.5

Eenmalige energietoeslag 2022
Het kabinet heeft besloten om een eenmalige energietoeslag voor
huishoudensmet een laag inkomen mogelijk te maken. Hiervoor is het
Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de tweede
kamer. In dit wetsvoorstel staat dat gemeenten in het jaar 2022 categoriale
bijzondere bijstand kunnen verstrekken aan een alleenstaande of een gezin om
de stijging van de energiekosten te compenseren. Dit betekent dat de bijzondere
bijstand wordt toegekend zonder dat wordt gekeken of die alleenstaande of dat
gezin in dat jaar een sterk gestegen energierekening had. Ook staat in het
wetsvoorstel dat de om bijstand ambtshalve kan worden verstrekt. Gemeenten
hebben toestemming gekregen van het wetsvoorstel alvast uit te voeren. Om dit
mogelijk te maken is het noodzakelijk om beleidsregels vast te stellen. In de
beleidsregels is opgenomen dat het college €800,- energietoeslag beschikbaar
stelt aan inwoners met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau.
Besluit:

1. De Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lelystad –
vooruitlopend op vaststelling van het Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag
lage inkomens - vast te stellen.
2. De raad hierover te infomeren door middel van bijgevoegd informatienota.
4.6

Vaststelling portefeuilleverdeling per 30 maart 2022
Vanwege het vertrek van wethouder De Vreede stelt het college een actuele
portefeuilleverdeling per 30 maart 2022 vast.
De onderdelen Werk en Inkomen en Armoede en Schulddienstverlening worden
ondergebracht bij de portefeuille van wethouder Van Noort. Het onderdeel
Gemeentelijke dienstverlening wordt ondergebracht bij de portefeuille van
wethouder Baaten. Grondzaken wordt ondergebracht bij de portefeuille van
wethouder Schoone.
De burgemeester neemt Integrale handhaving.
Besluit:

1. De portefeuilleverdeling collegeperiode 2022 vanaf 30-03-2022 vast te stellen
conform het bijgevoegde overzicht portefeuilleverdeling 2022 (bijlage 1).
2. Het locoburgemeesterschap collegeperiode 2022 vanaf 30-03-2022 conform
coalitieakkoord als volgt vast te stellen:
 1e loco: wethouder Elzakalai
 2e loco: wethouder Schoone
 3e loco: wethouder Baaten
 4e loco: wethouder Van Noord
3. De Regeling vervanging collegeperiode 2022 vanaf 30-03-2022 als volgt vast
te stellen:
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 De burgemeester wordt vervangen door wethouder Elzakalai;
 Wethouder Elzakalai wordt vervangen door wethouder Van Noort;
 Wethouder Schoone wordt vervangen door wethouder Van Noort;
 Wethouder Baaten wordt vervangen door wethouder Schoone;
 Wethouder Van Noort wordt vervangen door wethouder Schoone.
4. De gemeenteraad te informeren over deze actualisering van de portefeuilleverdeling door toezending van de portefeuilleverdeling per 30-03-2022 door
middel van de bijgevoegde brief.
4.7

Raadsvoorstel inzake Benoeming lid Raad van Toezicht stichting SchOOL
Volgens de statuten van stichting SchOOL wordt een lid van de Raad van
Toezicht benoemd door de gemeenteraad, op voordracht van de Raad van
Toezicht (RvT).
Vanwege het vertrek van een lid van de RvT van Stichting SchOOL, volgend uit
het verlopen van de benoemingstermijn, is een vacature ontstaan.
De RvT draagt de heer G.J. Kreder FC voor als nieuw lid en vraagt de
gemeenteraad om hem te benoemen.
Besluit:

1. De raad voor te stellen de heer G.J. Kreder FC te benoemen als lid van
Raad van Toezicht van de Stichting SchOOL.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de gemeentewet geheimhouding op de
bijlage profielschets te leggen.
3. De raad voor te stellen om door het college ingevolge artikel 25, lid 2 van de
Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de bijlage ”profielschets” op
grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.
4.8

Voortgang Sportvisie 2030
Op dit moment wordt in nauwe samenwerking met de betrokken partners
gewerkt aan de Sportvisie 2030. Binnen deze Sportvisie wil de gemeente
Lelystad laten zien wat er in 2030 is bereikt als het gaat om welbevinden,
veerkracht en gezondheid van de inwoners. Op dit moment is de gemeente
zover om de input van de inwoners te betrekken. Op 30 maart en 20 april wordt
er een sportcafé georganiseerd om de input van inwoners te verzamelen, in
samenwerking met het Sportbedrijf en het Sportplatform. Door middel van een
raadsinformatienota wordt de raad hierover geïnformeerd.
Besluit:
1.

4.9

De raad te informeren over de voortgang van de sportvisie 2030 door middel
van de bijgevoegde informatienota.

Zienswijzen begroting OFGV 2022 en 2023
De Gemeente Lelystad is in 2012 een Gemeenschappelijke Regeling aangegaan
om de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) op te richten.
De OFGV is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van
milieu, asbest, groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk,
toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. Jaarlijks stelt de OFGV
een ontwerpbegroting op en de raad wordt in de gelegenheid gesteld om
zienswijzen over de ontwerpbegroting maar ook over begrotingswijzigingen naar
voren te brengen. De OFGV heeft nu de concept begroting 2023 en een
begrotingswijziging 2022 voorgelegd aan de raden en staten voor zienswijzen. Er
is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022
en de begroting 2023.
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Besluit:

1. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2022 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek.
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting
2023.
3. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op voorhand te
informeren omtrent de zienswijze onder voorbehoud van het besluit van de
raad.
4. De kadernota en de voorlopige jaarcijfers 2021 voor kennisgeving aan de
raad aan te bieden.

Vastgesteld in de vergadering van 5 april 2022
de secretaris,

de voorzitter,
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