Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
30-08-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Grimbergen, Kruis, Van Dijk, Messelink-Dijkstra en Broekema,
gemeentesecretaris Van den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri
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Voorstellen A-procedure

3.00.1

Vormvrije m.e.r. beoordeling Promesse 42 (parafenprocedure zomerreces
2022 besluit 03-08-2022)
Besluit:

1. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voor de locatie De
Promesse 42 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 doorlopen van de reguliere procedure (Artikel 4
lid 9 bijlage II Bor (kruimellijst) ten behoeve van het realiseren van 36
wooneenheden aan De Promesse 42 geen milieueffectrapport noodzakelijk
is.
3.00.2

Vormvrije m.e.r. beoordeling Zuiderwagenplein 1 (parafenprocedure
zomerreces 2022 besluit 03-08-2022)
Besluit:

1. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voor de locatie
Zuiderwagenplein 1 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 doorlopen van de reguliere procedure (Artikel 4
lid 9 bijlage II Bor (kruimellijst) ten behoeve van het realiseren van 42
wooneenheden aan Zuiderwagenplein 1 geen milieueffectrapport
noodzakelijk is.
3.1

Vaststelling exploitatiesubsidie Arriva 2021
Besluit:

1. De totale exploitatiesubsidie 2021 voor de stadsdiensten (exclusief
buurtbussen) in Lelystad vast te stellen op € € 1.809.695,56.
2. De totale exploitatiesubsidie 2021 voor de buurtbussen in Lelystad vast te
stellen op € 23.626,81
3. Het te verrekenen bedrag inzake de exploitatievergoeding 2021 vast te
stellen op € 198.344,82.
4. Het onder 3 genoemde bedrag binnen 30 dagen na vaststelling over te
maken op het bankrekeningnummer van Arriva.
5. Bovengenoemde besluiten schriftelijk aan Arriva kenbaar te maken.

3.2

Vaststelling subsidies Peuteropvang en Onderwijsachterstandenbeleid
2019 GO! Kinderopvang
Besluit:

1. De subsidies 2019 aan GO! Kinderopvang in het kader van Peuteropvang en
Onderwijsachterstandbeleid vast te stellen op € 1.019.190,70 ten behoeve
van kindplaatsen peuteropvang en voorschoolse activiteiten, € 376.809 voor
de uitvoering van Voor- en Vroegschoolse educatie in de voorschool over het
jaar 2019 en € 213.821 ten behoeve van Pilot uitbreiden voorschool
“Excellent VVE” voor het jaar 2019.
2. De niet bestede delen van de subsidies respectievelijk € 245.870,30 , €
13.000 en € 100.704 terug te vorderen.
3.3

Wijziging Beleidsregel terug- en invordering Bbz 2004
Besluit:

1. Het bijgaande wijzigingsbesluit Beleidsregel terug- en invordering Bbz 2004
vast te stellen waarmee de bestaande Beleidsregel terug- en invordering Bbz
2004 wordt gewijzigd.
2. Het wijzigingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van
bekendmaking.
3.4

Wijziging bijzonder mandaat sociaal
Besluit:

1. In te stemmen met het ontvangen mandaat van de gemeenten Almere,
Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk, conform de:
a. Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke Zelfstandigenregelingen
Gemeente Almere d.d. 1 februari 2022;
b. Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke Zelfstandigenregelingen
Gemeente Dronten d.d. 5 juli 2022;
c. Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke Zelfstandigenregelingen
Gemeente Noordoostpolder d.d. 17 mei 2022.
d. Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke Zelfstandigenregelingen
Gemeente Zeewolde d.d. 8 maart 2022;
e. Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke Zelfstandigenregelingen
Gemeente Urk d.d. 1 februari 2022.
2. De gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk van het
besluit tot instemming in kennis te stellen door een kopie van dit besluit te
sturen.
3. Besluiten de ‘Ondermandaatregeling uitvoering gemeentelijke
zelfstandigenregelingen gemeente Lelystad 2022’ vast te stellen (conform
bijlage 1).
4. Deze Ondermandaatregeling treedt in werking op de eerste dag na de dag
van bekendmaking in het elektronische Gemeenteblad.
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Voorstellen B-procedure

4.00.1

Bezwaar Wob-besluit documenten ontwikkelingen Het Anker
(parafenprocedure zomerreces 2022 besluit 11-08-2022)
Besluit:

1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften deels te volgen.
2. Het bezwaarschrift voor wat betreft indiener zelf ontvankelijk te verklaren.
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3. Het bezwaarschrift ingediend namens de ‘Bewonersgroep Karveel blijft
laagbouw’ niet-ontvankelijk te verklaren.
4. Het bestreden besluit te wijzigen door de niet verstrekte documenten en
nader gevonden documenten toe te voegen en te voorzien van een nadere
motivering.
4.00.2

Pro forma bezwaarschrift tegen beschikking vaststelling TOZO
vergoedingsjaar 2020 (parafenprocedure zomerreces 2022 besluit 5-082022)
Besluit:

Middels bijgevoegde brief, pro forma bezwaar te maken tegen de beschikking
vaststelling vergoedingen art 19 en19a Tozo vergoedingsjaar 2020.
4.1

MRA journaal juli 2022
Besluit:

Met het bijgevoegde MRA Journaal 2022 de raad te informeren over de
voortgang van de Lelystadse betrokkenheid in het MRA Samenwerkingsverband.
4.2

Zienswijzen 3e begrotingswijziging 2022, begroting 2023 en
resultaatbestemming 2021 OFGV
Besluit:

1. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de 3e
begrotingswijziging 2022 en de wijziging van de begroting 2023 bij het
bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
2. De raad voor te stellen geen zienswijzen op de resultaatbestemming 2021 in
te dienen bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek.
3. De raad voor te stellen om kennis te nemen van
- de vastgestelde 2e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023;
- de vastgestelde jaarstukken 2021.
4. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op voorhand te
informeren omtrent de zienswijzen onder voorbehoud van bekrachtiging door
de raad.
4.3

Beleid uitvoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Besluit:

1. Het ‘Beleid uitvoering Wet kwaliteitsborging’ vast te stellen en hiermee
ervaring op te doen tijdens de Wet kwaliteitsborging (Wkb) proefprojecten.
2. In het beleid de volgende keuze te maken ten aanzien van de vast te stellen
risico’s:
3. Er treedt in Lelystad bodemdaling op, bij een fundering op staal geeft dit
risico’s tot zakkingen.
4. Er treedt in Lelystad bodemdaling op, bij een fundering op palen leidt dit tot
negatieve kleef.
5. In Lelystad is windgebied 2 van toepassing, samenhang tussen bouwdelen
vormt t.g.v. de hogere windlast een risico.
6. Vanwege de ligging aan het water kan er afhankelijk van de locatie en
gebouwhoogte sprake zijn van wind categorie 0 (kustzone).
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7. Op het Werkeiland In Lelystad-Haven zijn er monumentale panden op staal
gefundeerd; deze gebouwen zijn gevoelig voor trillingen en bronbemaling.
8. De volgende beleidsuitgangspunten vast te stellen:
9. Bij de beoordeling van de aanvraag, bouwmelding en het borgingsplan wordt
ervoor gekozen - indien mogelijk - standaard risico’s toe te passen (circa
80%), maar indien noodzakelijk maatwerk toe te passen. Afhankelijk van de
uitkomst van deze beoordeling wordt besloten of een informatie- en of
stopmoment wordt opgelegd.
10. Het toezicht vindt steekproefsgewijs en risico gestuurd plaats.
11. Bij signalen, meldingen en constateringen dat niet wordt voldaan aan de
bouwtechnische eisen wordt een handhavingstraject gestart.
12. Het dossier bevoegd gezag wordt gecontroleerd op volledigheid en de
bouwtechnische beoordeling en vindt plaats op basis van de vastgestelde
risico’s en opgelegde informatie- en stopmomenten.
13. Gefaseerde oplevering bij grotere projecten is in beginsel toegestaan
4.4

Beantwoording SV FvD Motie vrije plakplaatsen
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie van FvD over het afhandelen van de motie
over vrije plakplaatsen conform artikel 36 RvO met bijgevoegde brief te
beantwoorden.
4.5

Afhandeling van een deel van de moties van de motiemarkt 2021 en 2022
Besluit:

1. Motie 24: Oversteek Dronterweg niet uit te voeren.
2. De raad met de bijgevoegde informatienota hierover en over de realisatie
van verschillende andere moties uit de motiemarkt 2021 en 2022 te
informeren.
4.6

Werkplan 2023 en Meerjarenprogramma Integraal Grootonderhoud
Openbare Ruimte IGOR 2023-2027
Besluit:

1. Het werkplan 2023 (Bijlage 1), inclusief de daarvoor benodigde middelen
vast te stellen;
2. Bestedingen te laten doen ten behoeve van het werkplan 2023 uit de
volgende onderhoudsvoorzieningen:
a. Onttrekking Voorziening GO Bovengronds € 12.057.053
b. Onttrekking Kunstwerken/hoge routes € 2.837.766
c. Onttrekking Riolering € 2.271.400
De raad voor te stellen:
3. Het (voortschrijdend) meerjarenprogramma IGOR 2024 – 2027 (Bijlage 1)
vast te stellen;
4. De begroting 2022 voor (Groot Onderhoud) GO van € 14.148.050 naar €
11.898.382 met € 2.249.668 naar beneden bij te stellen.
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4.7

Verhogen kredietplafond Starterslening
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Het kredietplafond van de Starterslening te verhogen met € 3.000.000,- tot €
11.000.000,2. Voor de aankoop van bestaande, nieuwbouw- of transformatiewoningen aan
te sluiten bij de voorwaarden en de hoogte van de NHG grens
3. Hieraan een maximum leningbedrag te koppelen van € 65.000,4. Hiervoor de bijgevoegde aangepaste verordening Starterslening vast te
stellen.
4.8

Verordening Naamgeving en nummering (adressen) en Instellingsbesluit
CNOR
Besluit:

1. De raad voor te stellen de ‘Verordening Naamgeving en nummering
(adressen) Lelystad 2022’ vast te stellen.
2. De raad voor te stellen het ‘Instellingbesluit ‘Commissie Naamgeving
Openbare Ruimte’ vast te stellen.
4.9

Eerste wijzigingsverordening algemene plaatselijke verordening Lelystad
2021
Besluit:

De raad voor te stellen:
De eerste wijzigingsverordening van de Algemene plaatselijke verordening (APV)
Lelystad 2021 vast te stellen.
4.10

Wijziging beleidsregel verdelingsprocedure exploitatievergunning
speelautomatenhallen Lelystad 2021
Besluit:

De burgemeester besluit:
1. De beleidsregel Verdelingsprocedure exploitatievergunning
speelautomatenhallen Lelystad 2022 vast te stellen.
2. De beleidsregel Verdelingsprocedure exploitatievergunning
speelautomatenhallen Lelystad 2021 in te trekken.
Het college besluit:
3. Kennis te nemen van het hiervoor genoemde besluit van de burgemeester.
4.11

Startnota integraal veiligheidsplan 2023-2026
Besluit:

De startnota integraalveiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vast te stellen en de
gemeenteraad hierover te informeren via de bijgevoegde informatienota.
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4.12

Kredietaanvraag Verlengde Poseidonweg/Zuiderpark
Besluit:

De raad voor te stellen om:
1. Een budget van € 1.495.000,- incl. V+T, excl BTW beschikbaar te stellen
voor Zuiderpark, Flevopoort 1 en 2.
2. Dit budget voor te financieren uit netto resultaat van de grondexploitatie
Flevopoort vooruitlopend op de herziening van de grondexploitatie.
3. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 onder sub
b van de Wet open overheid (WOO) geheimhouding op te leggen op de
bijlage 3 Kredietaanvraag aansluiting Poseidonweg + pompgemaal en de
gemeenteraad te verzoeken om deze geheimhouding in haar eerstvolgende
vergadering te bekrachtigingen op basis van artikel 25 lid 3 van de
Gemeentewet.
Vastgesteld in de vergadering van 6 september 2022
de secretaris,

de voorzitter,
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