Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
31-05-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Baaten, Van Noort, Schoone en gemeentesecretaris Van
den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri.
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Voorstellen A-procedure

3.1

AVA HVC 2 juni 2022
Besluit:

Het college
1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van HVC d.d. 2 juni 2022 te besluiten
om:
a. De agenda juni 2022 van de aandeelhoudersvergadering van HVC vast
te stellen;
b. de jaarrekening 2021 vast te stellen;
c. het resultaat toe te voegen aan de overige reserve;
d. de directie van HVC decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
e. de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden
toezicht;
f. ontwikkeling warmtesysteem Westland – investering geothermieproject
Polanen; de investering in geothermieproject Polanen goed te keuren;
g. voor uitgifte 20 aandelen A aan de gemeente Waterland; de uitgifte van
20 aandelen A aan de gemeente Waterland goed te keuren;
h. Voordracht ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen,
tevens beoogd voorzitter goed te keuren;
2. De vergaderstukken van de AvA van HVC en dit VB ter kennisname aan te
bieden aan de raad overeenkomstig de motie “vreemd aan de orde van de
dag” d.d. 9 april 2013.
De Burgemeester
Wethouder Schoone te machtigen tot het uitbrengen van één stem tijdens de
algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2022 middels het
ondertekenen van bijgevoegde volmacht.
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Voorstellen B-procedure

4.1

Kostenverhaalsbesluit berging gezonken schip
Besluit:

1. De kosten van de berging en de opslag van de boot de Octans te verhalen
op de eigenaar van de boot KL INDUSTRIES in Riga, Letland.
2. Met bijgevoegde brief aan de eigenaar mee te delen dat de kosten van
berging en opslag op haar verhaald worden.
3. Wanneer de bezwaartermijn ten aanzien van het verhaalbesluit is verlopen
en de eigenaar niet tot betaling is overgegaan, wordt overgegaan tot
openbare verkoop van de boot.
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4.2

Beantwoording schriftelijke vragen CU en JL over Schateiland
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fracties van de ChristenUnie en JongLelystad over
Schateiland conform artikel 36 RvO met bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.3

Begrotingsmonitor mei 2022
Besluit:

1. De begrotingsmonitor mei 2022 vast te stellen.
2. De raad de begrotingsmonitor mei 2022 beschikbaar te stellen, met
bijgevoegde informatienota.
4.4

Jaarstukken 2021
Besluit:

1. Kennis te nemen van de concept-bevindingen van de accountant naar
aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2021 en de collegereactie hierop vast
te stellen.
De raad voor te stellen:
2. Kennis te nemen van de reactie van het college op de concept bevindingen
van de accountant middels bijgevoegde aanbiedingsbrief.
3. Het investeringskrediet “aanpassing openbare ruimte ad. €1.1 mln. rondom
de Campus” vast te stellen.
4. Middelen in uit de ROS voor “Subsidieregeling Basisnetwerk AED Lelystad”
langer beschikbaar te stellen
5. De definitieve doorschuifbudgetten van de decembernotitie 2021 te
bekrachtigen.
6. De jaarstukken 2021 vast te stellen:
a. Het rekeningresultaat 2021 ad €21.243.000 bestaande uit resultaat
Algemene dienst en Grondexploitaties van respectievelijk €16.360.900
en €4.882.100 als volgt te bestemmen:
b. Het incidenteel budget Website acquisitie ad. €35.000 door te schuiven
naar 2022
c. Het incidenteel Stimuleren gezonde leefstijl ad. € 69.800 door te
schuiven naar 2022
d. Een deel van de vrijgevallen vergoeding van het Rijk voor personele
inzet bij het kwijtschelden van schulden Participatiewet 2021 inzake de
toeslagenproblematiek ad. €30.910 beschikbaar te stellen in 2022.
e. Bekrachtiging overheveling middelen naar 2022 van het voorstel
“Doorwerking Decembercirculaire 2021” ad. €1.348.000.
f. Het Weerstandsvermogen met €3.150.000 aan te vullen tot de norm van
1,8
g. Het restant resultaat ad €16.609.290 toe te voegen aan de ROS.
Vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2022.
de secretaris,

de voorzitter
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