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Voorstellen A-procedure

3.1

Begrotingssubsidie st FlevoMeer Bibliotheek 2022
Vanaf 2008 treedt de Stichting FlevoMeer Bibliotheek op als partner van de
gemeente Lelystad ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheekwerk in
Lelystad. De stichting levert aan de inwoners van Lelystad producten, diensten
en activiteiten op het gebied van het openbare bibliotheekwerk in Lelystad. Voor
deze activiteiten ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie van de gemeente
Lely-stad. In 2022 bedraagt de begrotingssubsidie: € 2.283.903,--.
Besluit:
1.

3.2

De Stichting FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van het
bibliotheekwerk in Lelystad voor 2022 een begrotingssubsidie te
verlenen van maximaal € 2.283.903,--.

Begrotingssubsidie st. Agora 2022
De gemeente Lelystad wil inwoners van Lelystad de mogelijkheid bieden om in
hun directe omgeving een breed aanbod aan professionele podiumkunsten te
bezoeken.
De Stichting Agora ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Lelystad ten
behoeve van het culturele programma en de exploitatie van het Agora theater.
Ondanks de Corona-maatregelen denkt de stichting in 2022 107 professionele
voorstellingen te gaan programmeren. Daarnaast zijn er ook nog
amateurvoorstellingen in het theater te zien. Voor 2022 ontvangt de stichting een
subsidie van € € 1.096.506,--. Aanvullende activiteiten zoals congressen en tvopnames die in het theater plaats vinden worden niet gesubsidieerd, maar
dragen bij aan de exploitatie.
Besluit:
1.

3.3

De stichting Agora voor 2022 een begrotingssubsidie te verlenen van
maximaal € 1.096.506,-- met als doel de inwoners en bezoekers van
Lelystad in 2022 de mogelijkheid te bieden in Lelystad een breed aanbod
van professionele podiumkunsten te bezoeken

Begrotingssubsidie poppodium Corneel 2022
Corneel is het poppodium van en voor Lelystad. Optredens van lokaal, regionaal
en (inter)nationaal bekende acts, geven Corneel niet alleen een lokale, maar ook
een bovenregionale functie. De stichting CKC De Kubus – waar Corneel
organisatorisch deel van uit maakt - ontvangt voor deze activiteiten jaarlijks een
subsidie van de gemeente Lelystad. Poppodium Corneel ontvangt in 2022 voor
het eerste half jaar een subsidie van € 182.115. Naar verwachting worden de
activiteiten in het poppodium vanaf juli voortgezet door een nieuwe stichting.
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Deze stichting ontvangt dan de subsidie voor de activiteiten in het tweede deel
van 2022.
Besluit:
1.

3.4

De stichting CKC De Kubus voor de uitvoering van de activiteiten in het
poppodium Corneel, voor de eerste zes maanden van 2022 een
budgetsubsidie te verlenen van € 182.115.

Begrotingssubsidie N.V. Sportbedrijf Lelystad 2022
Jaarlijks wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen N.V.
Sportbedrijf Lelystad en de gemeente Lelystad. In deze overeenkomst zijn de
afspraken tussen de gemeente en het Sportbedrijf Lelystad vastgelegd voor het
beheer, de exploitatie en de instandhouding van sportaccommodaties en voor de
coördinatie en de uitvoering van sportstimuleringsprogramma’s. Het Sportbedrijf
Lelystad ontvangt voor de uitvoering van deze afspraken jaarlijks subsidie van de
gemeente Lelystad
Besluit:

1. N.V. Sportbedrijf Lelystad voor 2022 een subsidie te verlenen van
€ 3.771.130 als bijdrage in de kosten voor de uitvoering van het beheer, de
exploitatie en de instandhouding van de bij de N.V. Sportbedrijf Lelystad in
eigendom zijnde sportaccommodaties, ten behoeve van de sportbeoefening
door de sportverenigingen uit Lelystad en overige gebruikers.
2. N.V. Sportbedrijf Lelystad voor 2022 een subsidie te verlenen van € 190.460
als bijdrage in de kosten voor de activiteiten op het gebied van maatschappelijke sportstimulering in Lelystad, inclusief de ondersteuning van sport
verenigingen en de uitvoering van het scholierensport-programma.
3. Conform het verzoek van de vennootschap de subsidie in 2022 in twee
termijnen (januari en mei) beschikbaar te stellen.
4. Met de N.V. Sportbedrijf Lelystad de Ondersteuningsovereenkomst 2022 aan
te gaan.
3.5

Vaststelling exploitatiesubsidie Arriva 2020
Sinds september 2011 wordt de stadsdienst in Lelystad geëxploiteerd door
Arriva. Arriva heeft hiertoe een concessie ontvangen. Het openbaar busvervoer
in Lelystad is echter niet kostendekkend en naast de inkomsten uit kaartverkoop
en abonnementen ontvangt Arriva van de gemeente een aanvullende
exploitatiesubsidie om het openbaar vervoer in de gemeente te kunnen
uitvoeren.
Deze exploitatiesubsidie wordt jaarlijks verleend, in 13 maandelijkse termijnen
bevoorschot en op basis van een eindafrekening definitief vastgesteld.
Ten behoeve van de eindafrekening heeft Arriva een goedkeurende
accountantsverklaring over de in 2020 gereden dienstregelinguren bij de
gemeente ingediend. Deze goedkeurende accountantsverklaring is de basis voor
de definitieve vaststelling van de exploitatiesubsidie voor het gehele jaar 2020.
Van de vastgestelde exploitatiesubsidie 2020 worden de taakstellende
reizigersopbrengsten en de uitgekeerde voorschotten in mindering gebracht. De
bonus voor reizigerstevredenheid wordt hierbij vervolgens opgesteld.
Het resterende bedrag wordt door de gemeente vergoed aan Arriva.
Het proces inzake deze vaststelling is overigens geheel onafhankelijk van de
'BVOV2020', de compensatieregeling van de Rijksoverheid inzake de
'Coronamaatregelen'. Ten behoeve van de 'BVOV 2020' zijn aparte afspraken
gemaakt en is een apart vergoedingstraject doorlopen
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Besluit:

1.
2.
3.

4.
5.

3.6

De totale exploitatiesubsidie 2020 voor de stadsdiensten (exclusief
buurtbussen) in Lelystad vast te stellen op € 2.591.660,36.
De totale exploitatiesubsidie 2020 voor de buurtbussen in Lelystad vast
te stellen op € 33.966,08.
Rekening houdend met de toe te kennen bonus inzake
reizigerstevredenheid, de taakstellende reizigersopbrengsten en de
reeds uitbetaalde voorschotten het te verrekenen bedrag inzake de
exploitatievergoeding 2020 vast te stellen op € 230.737,26.
Het onder 3 genoemde bedrag binnen 30 dagen na vaststelling over te
maken op het bankrekeningnummer van Arriva.
Bovengenoemde besluiten schriftelijk aan Arriva kenbaar te maken.

Overdracht Porteum
Na het afronden van de bouw draagt de gemeente Lelystad Porteum conform de
wet- en regelgeving over aan Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad. Het
juridisch eigendom van het schoolgebouw en de grond wordt hierdoor
overgedragen aan de SVOL. Met het juridisch eigendom worden ook taken zoals
beheer en onderhoud overgedragen. Het economisch eigendom van het
Porteum en de grond blijft bij de gemeente Lelystad, als drager van de
investeringskosten heeft de gemeente Lelystad het eerste claimrecht wanneer de
SVOL het schoolgebouw niet meer nodig zou hebben. Daarnaast kan het
schoolgebouw zonder toestemming van de gemeente niet verkocht of verhuurd
worden door de SVOL.
Besluit:

1. De grond en nieuwbouw van Porteum aan De Campus 3 t/m 15 over te
dragen aan de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL).
3.7

Besluit op bezwaar Het Klooster van Breda B.V.
Op 12 november 2020 is het gebouw op het perceel Noorderwagenplein 6 t/m
172 te Lelystad geïnspecteerd door een gemeentelijke toezichthouder. Hierbij
zijn overtredingen geconstateerd van de Woningwet, het Bouwbesluit en het
Asbestverwijderingsbesluit.
Op 18 december 2020 is de beslissing van het college tot toepassing van
spoedeisende bestuursdwang op schrift gesteld. Gelet op het (dreigend) ernstig
gevaar voor de veiligheid en gezondheid is aan het Klooster van Breda, naast de
bestuursdwang tot sluiting een last opgelegd om het gebouw op het perceel
Noorderwagenplein 6 (i) te saneren van asbest conform het
Asbestverwijderingsbesluit en (ii) de overtredingen van de Woningwet en het
Bouwbesluit ongedaan te maken.
Door de eigenaar van het gebouw is een bezwaarschrift ingediend tegen dit
besluit van het college van Lelystad van 18 december 2020. Op 29 september
2021 heeft de bezwaarschriftencommissie een hoorzitting gehouden. Het college
heeft naar aanleiding daarvan besloten het bezwaar af te wijzen.
Overigens zijn dankzij de handhavingsinspanning van de gemeente de meeste
overtredingen door de eigenaar opgeheven. Dit met uitzondering van de
liftschacht waar nog een asbestinventarisatie en (mogelijk) nog een
asbestsanering dient te worden uitgevoerd. Hierop zal worden toegezien zodat
de handhaving kan worden voltooid. Tot slot dient vervolgens de liftschacht nog
hersteld te worden door gekwalificeerde monteurs.
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Besluit:

1. Het bezwaar van het Klooster van Breda B.V. ongegrond te verklaren;
2. Het besluit van 18 november 2020, gewijzigd bij besluit van 19 mei 2021,
onder aanvulling van een nadere motivering, in stand te laten;
3. Het besluit bekend te maken aan bezwaarmaker conform bijgaande
brief.
3.8

Subsidiëring en toekomst Respijthuis
In 2018 is het Respijthuis Lelystad open gegaan. Hier kunnen zorgvragers
tijdelijk (in vakantie setting) verblijven en wordt de mantelzorger ontlast. Het
gebruik van het Respijthuis is, mede als gevolg van corona, beperkt. Het bestuur
van het Respijthuis zet zich nu actief in om het gebruik te vergroten, o.a. door het
respijthuis ook geschikt te laten zijn voor mensen met lichte dementie.
Afgesproken is dat in het derde kwartaal van 2022 wordt bepaald of voortzetting
van het Respijthuis, al dan niet in aangepaste vorm, verantwoord is.
Besluit:

1. In het derde kwartaal 2022 te bepalen of en in welke vorm continuering
van het respijthuis verantwoord/wenselijk is.
2. Het bestuur van het Respijthuis geen toestemming te geven met niet
bestede subsidies een reserve te vormen voor eventuele uitbreiding met
een unit voor de slaapwacht.
4

Voorstellen B-procedure

4.0

2e voorschot beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2022 (via
parafenprocedure dd 22-12-2021)
Door de coronamaatregelen hebben de OV-bedrijven landelijk minder
reizigersinkomsten.
Om het openbaar vervoer toch in stand te houden, is landelijk afgesproken om
de subsidies op het normale niveau te houden, al wordt er minder vervoer
geboden. Met die voorwaarde stelt het rijk een aanvullende vergoeding op de
reguliere subsidies beschikbaar. Het college heeft in april 2020 besloten hieraan
mee te werken. Het college heeft ook ingestemd met een wijziging van de
concessiebeschikking ten aanzien van de beschikbaarheidsvergoeding 2020.
De gemeente Lelystad heeft namens Arriva bij het Ministerie voor het jaar 2020
een subsidie aangevraagd. Dit betrof een voorschot. Op basis van de definitieve
cijfers over het jaar 2020 kan de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld
worden. De definitieve cijfers zijn inmiddels door Arriva aangeleverd en daarmee
kan de subsidie over het jaar 2020 definitief worden vastgesteld, waarna door
middel van een aanvullende subsidieaanvraag verrekening kan plaatsvinden. De
wijze waarop Arriva de cijfers heeft aangeleverd voldoen aan hetgeen hierover
landelijk is afgesproken.
Besluit:

1. Als vervolg op het collegebesluit van 3 november uiterlijk 31 december
2021 het 2e voorschot inzake de beschikbaarheidsvergoeding OV2020
(BVOV2020) vast te stellen op € 108.480,00.
2. Een aanvraag voor dit bedrag bij de Minister in te dienen door middel
van het aanvraagformulier voor de concessie 'Lelystad 2011', inclusief
voorgeschreven bijlagen.
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4.1

Bevolkingsprognose 2022-2040
Ieder jaar stelt de gemeente Lelystad een bevolkingsprognose op. De nieuwe
prognose beslaat de jaren 2022-2040. In de gemeentelijke organisatie wordt
deze prognose onder meer gebruikt voor de leerlingenprognose regulier
basisonderwijs, de prognose zorgbehoefte Wmo en in de planning en control
cyclus.
Besluit:

1. De ‘Bevolkingsprognose 2022-2040’ vast te stellen.
2. Vast te stellen dat scenario 2 voor de organisatie het leidende scenario
is.
3. Over te gaan tot vrijgeven van de ‘Bevolkingsprognose 2022-2040’.
4. De raad met bijgevoegde informatienota over de ‘Bevolkingsprognose
2022-2040’ te informeren.
4.2

Vaststelling Bestemmingsplan Campuskwadrant en Beeldregieplan
Campuskwadrant
Woningstichting Centrada is voornemens om in het gebied Campuskwadrant zes
woongebouwen met circa 275 appartementen te realiseren. Omdat het bouwplan
niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Lelystad MiddenWest (gedeeltelijk), is het voorliggende bestemmingsplan Campuskwadrant
opgesteld.
Het doel van deze partiële herziening is om een actueel toetsingskader te bieden
voor de ontwikkeling van het hiervoor genoemde bouwplan. Daarnaast is er ook
een Beeldregieplan (Beeldregieplan Campuskwadrant) voor dit nieuwe
bestemmingsplan opgesteld.
Het ontwerp bestemmingsplan Campuskwadrant heeft gelijktijdig met het
ontwerp Beeldregieplan Campuskwadrant gedurende 6 weken ter inzage
gelegen, van 28 oktober 2021 tot en met 8 december 2021. Gedurende deze
periode konden er zienswijzen/inspraakreacties worden ingediend.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Ook zijn er
over het ontwerp Beeldregieplan geen inspraakreacties ontvangen. Bij de
vaststelling worden daarom geen wijzigingen voorgesteld. De raad wordt
voorgesteld het bestemmingsplan en het beeldregieplan (ongewijzigd) vast te
stellen.
Besluit:

De Raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan Campuskwadrant ongewijzigd vast te stellen. Het
bestemmingsplan bestaat uit, de geometrisch bepaalde planobjecten
als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00088-VG01 met de
bijbehorende regels en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een
ondergrond welke is ontleend aan de basis registratie grootschalige
topografie
d.d. 18-10- 2021;
2. Te verklaren dat op dit vast te stellen bestemmingsplan de Crisis- en
herstelwet van toepassing is;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Het Beeldregieplan Campuskwadrant ongewijzigd vast te stellen en deze
onderdeel te laten uitmaken van de Welstandsnota.
4.3

Vaststelling bestemmingsplan Warande - Klein Nooten
Gemeente Lelystad is voornemens om in het gebied Warande - Klein Nooten
een woongebied te bestemmen voor 115 woningen. In bestemmingsplan
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Warande fase 1 (2021) staat dit gebied aangeduid als 'Wonen - Uit te werken
bestemming' (W-U).
Bestemmingsplan Warande – Klein Nooten voorziet in een actueel
toetsingskader en directe bouwtitel voor de ontwikkeling van het woongebied.
Daarnaast is er ook een Beeldregieplan (Beeldregieplan Warande - deelgebied 1
Klein Nooten) voor dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld.
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Warande – Klein Nooten’ heeft gedurende 6
weken ter inzage gelegen, van 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021.
Gedurende deze periode kon er door een ieder een zienswijze tegen het
ontwerpplan worden ingediend. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend. Bij de vaststelling worden daarom geen wijzigingen voor
gesteld. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan (ongewijzigd) vast te
stellen
Besluit:

De Raad voor te stellen:
1.
Het bestemmingsplan 'Warande - Klein Nooten' ongewijzigd vast te
stellen. Het bestemmings plan bestaat uit, de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00087VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt
van een ondergrond welke is ontleend aan de basis registratie
grootschalige topografie d.d. 14-04-2021.
2. Te verklaren dat op dit vast te stellen bestemmingsplan de Crisis- en
herstelwet van toepassing is;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Het Beeldregieplan Warande – Deelgebied 1 Klein Nooten ongewijzigd
vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de
Welstandsnota;
4.4

Informatienota stand van zaken behoud collectie st. C. Lely
De gemeenteraad heeft per motie op 28 januari 2020 aan het college gevraagd
de collectie over het werk en leven van ir. C. Lely van de stichting Cornelis Lely
te behouden voor de stad. Hierbij heeft de raad aangegeven dat de heer E. Voigt
als volwaardig partner moet worden betrokken bij de plannen tot het behoud en
het toegankelijk maken van de collectie.
Op 23 november 2021 heeft het college een toezegging gedaan om met een
overzicht te komen van de stappen die sindsdien zijn gezet. Naar aanleiding van
deze toezegging heeft het college de raad een overzicht gegeven van de
stappen die door het college tot nu toe in dit traject zijn gezet.
De stichting Cornelis Lely is als eigenaar van de collectie zelfstandig in overleg
getreden met de stichting FlevoMeer Bibliotheek en hotel De Lange Jammer. Het
college wacht de uitkomst van deze gesprekken af en hoopt dat op deze wijze
een passende oplossing wordt gevonden, waar de stichting zich in kan vinden.
Indien blijkt dat het uiteindelijk niet mogelijk is de collectie bij de FlevoMeer
Bibliotheek onder te brengen, treedt het college weer in gesprek met de stichting
Cornelis Lely om naar een oplossing te zoeken teneinde de collectie over het
werk en leven van ir. C. Lely van de stichting Cornelis Lely te behouden voor de
stad.
Besluit:

De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
behoud van de collectie van de stichting Cornelis Lely voor de stad door middel
van de bijgaande informatienota.
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4.5

Vaststelling BP Parapluplan Algemene regels evenemententerreinen
Lelystad
In haar in 2018 vastgestelde evenementenbeleid heeft de gemeente Lelystad
vier locaties aangewezen als terreinen waar evenementen kunnen worden
georganiseerd. Het gaat hierbij om structurele evenementenlocaties voor één of
meerdaagse evenementen die van invloed kunnen zijn op het woon- en
leefklimaat van omwonenden. Evenementen zorgen enerzijds voor vertier,
vermaak en ontspanning en zijn belangrijk voor de stad. Anderzijds hebben
evenementen ook nadelige effecten zoals geluids- of parkeeroverlast. Om een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen garanderen voor omwonenden is
het nodig, op grond van jurisprudentie, deze aangewezen structurele
evenemententerreinen juridisch-planologisch goed te regelen. Daarvoor is het
voorliggende paraplubestemmingsplan opgesteld.
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluplan Algemene regels evenemententerreinen Lelystad’ heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen, van 28 oktober
2021 tot en met 8 december 2021. Gedurende deze periode kon er door een
ieder een zienswijze tegen het ontwerpplan worden ingediend. Tegen het
ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Bij de vaststelling
worden daarom geen wijzigingen voor gesteld. De raad wordt voorgesteld het
bestemmingsplan (ongewijzigd) vast te stellen.
Besluit:

De Raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan ‘Parapluplan Algemene regels
evenemententerreinen Lelystad’ ongewijzigd vast te stellen. Het
bestemmingsplan bestaat uit, de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00074-VG01 met de
bijbehorende regels en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een
ondergrond welke is ontleend aan de basis registratie grootschalige
topografie d.d. 14-04-2021.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4.6

Fietsroutes en bromfietsroutes van en naar Porteum
De (brom)fietsroutes van en naar Porteum zijn na de opening van de school
samen met Veilig Verkeer Nederland geschouwd. Uit deze schouwen komt een
aantal aandachtspunten naar voren die in de komende tijd worden aangepakt.
De verkeersveiligheid voor (brom)fietsers, voetgangers en automobilisten wordt
daarmee verbeterd.
Tijdens de uitvoering van bouw- en wegwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt
van aangepaste routes. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid wordt
daarbij nauwlettend gevolgd. Indien nodig worden extra maatregelen getroffen
Besluit:

1. Kennis te nemen van de resultaten van de monitoring van de
(brom)fietsroutes van en naar Porteum en de voorgestelde oplossingen.
2. De raad te informeren door middel van bijgaande informatienota over de
oplossingen voor de benoemde knelpunten in de (brom)fietsroutes van
en naar Porteum.
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4.7

Keuzenota Cultuurvisie 2022 - 2025
De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden
worden de doelstellingen en maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid
binnen de beleidscyclus periodiek tegen het licht gehouden. Zo kan worden
beoordeeld of het gemeentelijk cultuurbeleid nog voldoende aansluit bij de
ontwikkeling die de stad doormaakt. Hoewel het zeker niet nodig is om het
gemeentelijk cultuurbeleid volledig te herzien, is het goed om het beleid periodiek
tegen het licht te houden en te toetsen aan nieuwe prioriteiten. Vanuit een
integrale visie op de functie kunst en cultuur voor de lokale samenleving kunnen
zo keuzes worden gemaakt voor de wijze waarop het cultuurbeleid kan bijdragen
aan de actuele maatschappelijke ontwikkeling van de stad en individuele
ontplooiing van inwoners.
Voor het proces om tot een beleidsnota te komen is binnen de gemeente de
‘schijf van vijf’ van toepassing waarbij aan de hand van tussenproducten het
beleid door de raad wordt vastgesteld. Na de vaststelling van de startnota vormt
het opstellen van een keuzenota de tweede stap in dit traject.
Het doel van de keuzenota is dat een kaderstellend debat plaatsvindt over de
hoofdlijnen en de koers voor het gemeentelijk cultuurbeleid voor de periode 2022
– 2025. Daarom worden in een keuzenota nog geen concrete maatregelen
opgenomen. De kadernota die hier op volgt geeft een nadere en meer concrete
uitwerking van de hoofdlijnen die op basis van deze keuzenota zijn vastgesteld
Besluit:

1. De raad voor te stellen op basis van de volgende beslispunten de
hoofdlijnen voor het gemeentelijk cultuurbeleid op voor de periode 2022
– 2025 vast te stellen:
A) Het gemeentelijk cultuurbeleid heeft de volgende centrale doelstelling:
Het realiseren van een cultureel voorzieningenniveau en
activiteitenaanbod dat:
 bewoners en bezoekers van Lelystad stimuleert om kennis te nemen
van en deel te nemen aan een breed aanbod van culturele activiteiten;
 bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat;
 de ontwikkeling van Lelystad tot een open, levendige en volwaardige
stad ondersteunt
B) Voor de uitwerking van het beleid wordt volgordelijk gekozen voor de
thema’s: ‘Betrokken cultuurstad’ en ‘Groeiende cultuurstad’, met prioriteit
voor: bereik, samenwerking, jongeren, beeldende kunst en erfgoed.
2. In de kadernota Cultuurvisie 2022 – 2025 wordt voor de financiële
kaders van de beleidsprioriteiten van het gemeentelijk cultuurbeleid
vanaf 2023 een continuïteit-, herstel- en een ontwikkelscenario
opgenomen.
3. In de beleidsperiode te onderzoeken of het instrument van meerjarige
subsidie en het op afstand plaatsen van de subsidieverlening betere
mogelijkheden biedt om het culturele leven in Lelystad te versterken.
4.8

Schriftelijke vragen Pvda inzake leefbaarheid Bastion
Op 6 december 2021 heeft de Pvda schriftelijke vragen gesteld inzake de
leefbaarheid in de woonwijk Bastion. Het college heeft deze schriftelijke vragen
beantwoord
Besluit:
1.

De schriftelijke vragen van de PvdA inzake de leefbaarheid in de
woonwijk Bastion in relatie tot (illegale) kamerverhuur en
woningsplitsingen te beantwoorden door middel van bijgaande brief.
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4.9

Deelname bestuurders in MRA Overleggen
Op 10 december 2021 zijn de nieuwe Samenwerkingsafspraken van de MRA in
gegaan. Daarmee is ook de nieuwe structuur van de bestuurlijke MRA
overleggen begonnen. De bestuurlijke deelname aan de MRA overleggen dient
deelregionaal afgestemd te worden. Als deelregio Almere-Lelystad hebben de
betrokken bestuurders van Almere, Lelystad en provincie Flevoland daartoe
afspraken gemaakt in hun overleg van 23 december 2021.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de deelregionaal afgestemde bestuurlijke
deelname aan de MRA gremia
en de deelregionale vertegenwoordiging daarin;
2. In te stemmen met de deelregionaal afgestemde bestuurlijke deelname
aan de MRA gremia
waarbij burgemeester Baltus deelneemt in de MRA Algemene
Vergadering (AV) en
wethouder Elzakalai in het MRA Bestuur en in het MRA Platform
Economie de deelregio Almere-Lelystad vertegenwoordigt;
3. De raad middels bijgevoegde informatienota hiervan in kennis te stellen.
4.10

Verstrekking lening aan SVL '67
Het college besluit het voorstel aan te houden.

4.11

VB Ontwikkellocaties bestaande stad
De raad heeft in de vergadering van 6 juli 2021 besloten 13 onderzoekslocaties
woningbouw te verkennen en verder uit te werken.
De 13 onderzoekslocaties zijn globaal en op hoofdlijnen verkend op basis van:
grondeigendom, bestemmingsplan, stedenbouwkundige mogelijkheden,
mogelijke woningbouwprogrammering en financiële haalbaarheid. Ook is op
hoofdlijnen gekeken naar aspecten als geluids- en veiligheidsrisicocontouren,
mogelijke gevolgen voor verkeer, geschiktheid van de ondergrond, etc.
Uit deze verkenning is een achttal kansrijke locaties naar voren gekomen:
- locatie Skatepark, Binnendijk/Lage Dwarsvaart
- locatie Fietscross Noordersluis, Visarenddreef/Westerdreef
- locatie Kam & Bronotte, Stationsdreef/De Veste 10
- locatie Stationsgebied, Visarenddreef/Stationsplein
- locatie Entree Larserdreef, Zaanstraat/Merwede
- locatie Bedrijventerrein Kempenaar, Kempenaar 01
- locatie Hanzepark, Stationslaan/Koningsbergenstraat
- locatie De Akker
Er worden redelijk goede kansen gezien om deze 8 locaties op korte termijn te
kunnen gaan ontwikkelen als woningbouwlocatie. Dit moet blijken uit het
vervolgproces (op te starten in Q1) waarin verdiepende onderzoeken (denk
bijvoorbeeld aan o.a. verkeer- en vervoersaspecten, grondzaken, duurzaamheid,
ecologie, archeologie) nader aan de orde komen. Voor de overige 5 locaties is
nog meer onderzoek nodig.
In het vervolgproces staat, naast de technische aspecten, participatie centraal.
Het participatietraject bestaat uit 2 fasen. Omwonenden worden in fase 1 door de
gemeente gevraagd hoe zij betrokken willen worden bij de totstandkoming van
de woningbouwlocatie. Fase 2 wordt door de ontwikkelende partij uitgevoerd
waarbij de opgehaalde informatie uit fase 1 als uitgangspunt dient. In het proces
wordt duidelijk aangegeven dat betrokkenen altijd bezwaar mogen maken tegen
de uiteindelijke plannen.
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Besluit:

1. In te stemmen met het, in overleg met omwonenden, op korte termijn
verder uitwerken van de volgende locaties voor de verkenning van
woningbouw:
- locatie Skatepark, Binnendijk/Lage Dwarsvaart
- locatie Fietscross Noordersluis, Visarenddreef/Westerdreef
- locatie Kam & Bronotte, Stationsdreef/De Veste 10
- locatie Stationsgebied, Visarenddreef/Stationsplein
- locatie Entree Larserdreef, Zaanstraat/Merwede
- locatie Bedrijventerrein Kempenaar, Kempenaar 01
- locatie Hanzepark, Stationslaan/Koningsbergenstraat
- locatie De Akker
2. De raad met bijgaande informatienota te informeren over de voortgang
van de verkenning van de ontwikkellocaties voor woningbouw.
4.12

Nieuwbouw De Kring
De gemeente Lelystad heeft een grote opgave als het gaat om de vernieuwing
van de onderwijsgebouwen in de stad. Veel van de bestaande schoolgebouwen
in de stad zijn in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw gebouwd, in de tijd van
opbouw en snelle groei van de stad. De gebouwen uit die tijd voldoen in
toenemende mate niet meer aan de eisen van deze tijd. Zowel voor wat betreft
technische eisen als functionele eisen.
Het afgelopen decennium is, met de realisatie van nieuwe gebouwen voor het
(voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en een aantal MFA’s, al
een flinke slag geslagen in de vernieuwing van de schoolgebouwen in de stad.
Voor de resterende vernieuwingsopgave heeft de raad van de gemeente
Lelystad in 2019 het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting voor het primair
onderwijs vastgesteld. Dit plan betreft de gefaseerde herbouw of renovatie van
de schoolgebouwen die nog uit de beginjaren van de stad zijn
Het realiseren van nieuwe onderwijshuisvesting voor basisschool De Kring en de
vernieuwing van de naast De Kring gelegen gymzaal ‘Schouw-Noord’. maken
onderdeel uit van de eerste tranche van Meerjarenperspectief
onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs (MJP). Het MJP is op 9 juli 2019
door de gemeenteraad vastgesteld, inclusief een voorlopig geraamd budget voor
het de Kring. De investering voor de Kring is in het IHP Jaarprogramma 20222023 opgenomen voor het jaar 2022.
Aan dit voorstel ligt de visie van basisschool de Kring en GO! Kinderopvang op
de samenwerking ten grondslag.
Het college besluit daarom aan de raad voor te stellen om aanvullend op het
voor de nieuwbouw van deze school al beschikbare budget, middelen
beschikbaar te stellen om de omvang van de school toekomstbestendig te
maken en de gewenste samenwerking vorm te geven.
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Een krediet ad € 9.406.634 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van De
Kring;
2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 259.270 met ingang van 2024 te dekken
middels:
a) Huurbaten (stichtingskosten) kinderopvang St GO! € 20.555
b) Reeds via IHP opgenomen kapitaallasten € 232.289
c) Beschikbare begrotingssaldo 2024 en verder € 6.426
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4.13

Nieuwbouw Regenboog en Wingerd (Kindcentrum Voorhof)
De gemeente Lelystad heeft een grote opgave als het gaat om de vernieuwing
van de onderwijsgebouwen in de stad. Veel van de bestaande schoolgebouwen
in de stad zijn in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw gebouwd, in de tijd van
opbouw en snelle groei van de stad. De gebouwen uit die tijd voldoen in
toenemende mate niet meer aan de eisen van deze tijd. Zowel voor wat betreft
technische eisen als functionele eisen.
Het afgelopen decennium is, met de realisatie van nieuwe gebouwen voor het
(voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en een aantal MFA’s, al
een flinke slag geslagen in de vernieuwing van de schoolgebouwen in de stad.
Voor de resterende vernieuwingsopgave heeft de raad van de gemeente
Lelystad in 2019 het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting voor het primair
onderwijs vastgesteld. Dit plan betreft de gefaseerde herbouw of renovatie van
de schoolgebouwen die nog uit de beginjaren van de stad zijn.
Het realiseren van nieuwe onderwijshuisvesting voor twee basisscholen en een
gymzaal in Atol-Oost maakt onderdeel uit van de eerste tranche van
Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs (MJP). De
investering voor Atol-Oost is in het IHP Jaarprogramma 2021-2022 opgenomen
voor het jaar 2021.
Aan de basis van dit voorstel ligt de visie van basisscholen De Regenboog en De
Wingerd, GO! Kinderopvang en Kentalis op de samenwerking.
Het college besluit daarom aan de raad voor te stellen om aanvullend op het
voor de nieuwbouw van deze school al beschikbare budget, middelen
beschikbaar te stellen om de omvang van de school toekomstbestendig te
maken en de gewenste samenwerking vorm te geven.
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Een krediet ad € 13.341.490 beschikbaar te stellen voor de bouw van
Kindcentrum Voorhof inclusief gymzaal.
2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 367.725 met ingang van 2024 te dekken
middels:
a) Huurbaten (stichtingskosten) kinderopvang St GO! € 45.900
b) Huurbaten (stichtingskosten Kentalis) € 21.774
c) Reeds via IHP opgenomen kapitaallasten € 257.722
d) Beschikbare begrotingssaldo 2024 en verder € 42.329

Vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022,

de secretaris,

de voorzitter,
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