Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
05-04-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Baaten, Schoone, Van Noort en gemeentesecretaris Van
den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Aandeelhoudersvergadering Alliander N.V. 13 april 2022
De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Alliander N.V. en heeft daarmee
stemrecht op de aandeelhoudersvergaderingen van het bedrijf. Op deze
aandeelhoudersvergadering wordt o.a. de jaarrekening en het dividend
vastgesteld.
Besluit:

1. Bij de algemene vergadering van aandeelhouders van Alliander N.V. van 13
april 2022:
a. bij agendapunt 3.b de jaarrekening over 2021 vast te stellen;
b. bij agendapunt 4.b het dividend over 2021 vast te stellen;
c. bij agendapunten 5.a en 5.b kwijting te verlenen aan de leden van de
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
d. bij agendapunt 8 in te stemmen met de verlenging van de aanwijzing van
de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen
en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht van bestaande
aandeelhouders bij uitgifte van aandelen in verband met een mogelijke
conversie van de in 2021 afgesloten reverse converteerbare hybride
obligatielening van EUR 600 miljoen.
Burgemeester
Dhr. A. Bonsen, wethouder Oost Gelre, vertegenwoordiger Platform Nuval, te
machtigen tot het uitbrengen van een stem tijdens de algemene vergadering van
aandeelhouders van Alliander N.V. op 13 april 2022 door het ondertekenen van
bijgevoegde volmacht.
3.2

Standpuntbepaling AVA Concern voor Werk NV d.d. 7.4.2022
Op 7april 2022 vindt de aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV
plaats. Concern voor Werk NV is 100 % dochter van de GR IJsselmeergroep en
voert de Sociale Werkvoorziening voor de gemeente Urk, Noordoostpolder en
Lelystad uit. Ter voorbereiding van de aandeelhouders-vergadering d.d.
7.04.2022 neemt het college een standpunt in over de aangeboden stukken en
over de besluiten die tijdens de vergadering genomen worden. Op de agenda
staat het jaarrapport 2021 van Concern voor Werk NV.
Besluit:

1. Het volgende standpunt voor de aandeelhoudersvergadering van Concern
voor Werk NV d.d. 7 april 2022 te bepalen:
a. In te stemmen met de agenda van 07april 2022 en de notulen van de
aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV d.d. 02.december
2021.
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b. In te stemmen met het jaarrapport 2021 Concern voor Werk NV en de
daarbij voorgestelde resultaatbestemming.
Burgemeester
De verantwoordelijke wethouder te machtigen tot het uitbrengen van een stem
tijdens de aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV op 7 april
2022.
3.3

Standpuntbepaling GR IJsselmeergroep 7.4.2022
Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening participeert de gemeente
Lelystad in de GR IJsselmeergroep. Ter voorbereiding van de bestuursvergadering d.d. 7.april.2022 neemt het college een standpunt in over de
aangeboden stukken en over de besluiten die tijdens de vergadering genomen
worden. Aansluitend op de bestuursvergadering vindt de aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV plaats.
Besluit:

1. Het volgende standpunt voor de bestuursvergadering GR IJsselmeergroep
d.d. 7.04.2022 te bepalen:
a. In te stemmen met de agenda van 7.04.2022, de notulen en besluitenlijst
van de bestuursvergadering GR IJsselmeergroep d.d. 02.12.2021;
b. In te stemmen met het jaarrapport 2021 GR IJsselmeergroep en de daarbij
voorgestelde resultaatbestemming;
Burgemeester
De verantwoordelijke wethouder te machtigen tot het uitbrengen van een stem
tijdens de bestuursvergadering van de GR IJsselmeergroep.
3.4

Vaststelling SPUK-subsidie 2020 N.V. Sportbedrijf Lelystad
Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en
sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen
(Sportbesluit). Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen.
Gevolg is dat door het vervallen van het recht op aftrek van btw zowel bij
Sportbedrijf Lelystad (eigenaar sportaccommodaties) als bij de gemeente
Lelystad (eigenaar gymzalen) een nadeel is ontstaan.
Om dit nadeel op te vangen heeft de Rijksoverheid als compensatie een tweetal
regelingen in het leven geroepen. De regeling Specifieke uitkeringen sport
(SPUK) en de subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties en
sportmaterialen (BOSA). De gemeente heeft de aanvraag voor de SPUK voor
2020 mede namens het Sportbedrijf ingediend. In eerste instantie heeft het
ministerie van VWS 80% van de aanvraag als subsidie verleend. Bij de recente
vaststelling van de definitieve subsidie voor 2020 is uiteindelijk 100% van de
aanvraag gehonoreerd. Dit betekent dat het btw-nadeel uit 2020 voor het
Sportbedrijf Lelystad volledig door het rijk wordt gecompenseerd.
Besluit:

In het kader van de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) de aan de N.V.
Sportbedrijf Lelystad verleende incidentele subsidies voor 2020 (dossiernummer
2020/00251 en 2020/00297) vast te stellen op € 588.999,56.
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4

Voorstellen B-procedure

4.1

Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen GL inzake verkeerssituatie
Muntstraat-Zilverparkkade
De fractie van Groen Links stelt het bijzonder op prijs dat uit de beantwoording
van eerdere vragen blijkt dat na herinrichting van de Middenweg autoverkeer
geen gebruik meer zal kunnen maken van de Muntstraat. De beantwoording
noopt Groen Links evenwel tot aanvullende vraagstelling.
Deze aanvullende vragen zijn door het college beantwoord.
Besluit:

De aanvullende schriftelijke vragen van de fractie van Groen Links te
beantwoorden conform bijgaande brief.
4.2

Evaluatie en vervolg Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio
Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en
Vechtstreek
De raad wordt door het college in kennis gesteld over de voortgang en
samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
Besluit:

1. De brief van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek en de
GGD’en Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek over de evaluatie en het
vervolg van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen deze partijen ter
kennisgeving aan de raad aan te bieden.
2. De raad hierover te informeren door middel van bijgaande
raadsinformatienota.
4.3

Uitvoering Motie 11 programmabegroting Controle & Verantwoording
subsidies
Door de raad is de motie “Controle & Verantwoording subsidies” aangenomen.
De raadsinformatienota geeft de uitwerking van deze motie.
Besluit:

De raad te informeren over de uitvoering motie 11 programmabegroting Controle
& Verantwoording subsidies door middel van bijgevoegde informatienota.
4.4

Verlenging cameratoezicht in de Voorstraat
De burgemeester heeft het cameratoezicht in het gebied rond de Voorstraat
verlengd van 15 april 2022 tot 15 september 2022. Per 15 december 2021 is op
die locatie cameratoezicht ingesteld in verband met een stelselmatige verstoring
van de openbare orde. Dit toezicht verloopt op 15 april 2022. In de afgelopen
periode is er door de winterperiode en de coronamaatregelen onvoldoende
inzicht opgedaan in de problematiek op deze locatie.
Om niet te snel te concluderen dat er geen openbare orde problemen meer zijn
op deze locatie, wordt het cameratoezicht verlengd tot 15 september 2022. Op
deze wijze kan, nu ook de maatschappij weer is opengesteld na de coronacrisis,
worden gekeken of incidenten ook uitblijven gedurende de zomerperiode.
Daarnaast is uit een enquête met bewoners gekomen dat bewoners zich met het
cameratoezicht veiliger voelen. Ook vindt meer dan de helft van de omwonenden
cameratoezicht een goed middel om de openbare orde te handhaven.
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Besluit:

1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de burgemeester om het
tijdelijk cameratoezicht in omgeving van de Voorstraat te verlengen tot 15
september 2022.
2. De raad door middel van bijgevoegde informatienota hierover te informeren.
De burgemeester:
Het cameratoezicht in de omgeving van de Voorstraat te verlengen tot 15
september 2022 overeenkomstig het bijgevoegde aanwijzingsbesluit.
4.5

Verzoek gemeente Amstelveen tot toetreding in G40
Lelystad is lid van het G40 Stedennetwerk, en daarmee lid van het Algemeen
bestuur van dit netwerk. De voorzitter van het G40 heeft op 28 maart 2022 een
brief gestuurd naar alle leden van het Algemeen bestuur (AB) van het G40
Stedennetwerk. Het betreft het verzoek van de gemeente Amstelveen om te
mogen toetreden tot het G40 Stedennetwerk.
Het is aan het Algemeen bestuur (AB) van de G40 om een besluit over het
verzoek te nemen. het Dagelijks Bestuur (DB) van de G40 heeft als taak hierover
te adviseren.
Het Dagelijks Bestuur van het G40 Stedennetwerk adviseert de leden van het
Algemeen Bestuur om het verzoek van Amstelveen te honoreren en het
lidmaatschap van de G40 aan te bieden.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de brief van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van
het G40 Stedennetwerk d.d. 28 maart 2022 inzake het verzoek van de
gemeente Amstelveen tot toetreding in het G40 Stedennetwerk, en de brief,
met aanvulling, van de gemeente Amstelveen d.d. 18 januari 2022;
2. In te stemmen met het advies van het Dagelijks Bestuur van het G40
Stedennetwerk om het verzoek van de gemeente Amstelveen tot toetreding
tot de G40 te honoreren;
3. Dit besluit kenbaar te maken aan de secretaris van het Dagelijks Bestuur van
het G40 Stedennetwerk.
4.6

Overeenkomst Leerlingenvervoer
Gemeente Lelystad dient zorg te dragen voor het vervoeren van haar leerlingen
die niet in staat zijn zelfstandig te reizen. Jaarlijks gaat het hierbij om ongeveer
170 leerlingen die van huis naar school of opvang worden vervoerd. De Raad
heeft voor de uitvoering hiervan de Verordening leerlingenvervoer gemeente
Lelystad 2020 vastgesteld.
Aangezien de jaarlijkse kosten voor de uitvoering van leerlingenvervoer het
Europees drempelbedrag overschrijden, is op basis van de wet- en regelgeving
omtrent het Europees aanbesteden besloten een nieuw contract Europees aan
te besteden. De uitvoering van het vervoer is in 2020 voor één jaar aanbesteed
in afwachting van de vaststelling van de nieuwe verordening voor het
leerlingenvervoer waarna er een aanbesteding voor een langere periode in 2021
gestart kon worden.
Een vertraging in de procedure heeft geleid tot een overbruggingsovereenkomst
tot 1 mei 2022, waarna in maart 2022 een definitieve gunning heeft
plaatsgevonden met Van Slooten BV. De nieuwe raamovereenkomst geldt voor
de duur van ruim zeven jaar, te weten tot het einde van het schooljaar in
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2029.Voor de ouders van de betreffende leerlingen en de leerlingen zelf
verandert er niets. Zij zijn inmiddels geïnformeerd over de gemaakte afspraken.
Besluit:

1. Akkoord te gaan met de uitkomst van de Europese aanbesteding voor de
uitvoering van het leerlingenvervoer.
2. De bijgevoegde raamovereenkomst aan te gaan met Van Slooten BV.
Burgemeester:
De Wethouder Jeugdzorg en Onderwijs te mandateren de onder 2 genoemde
raamovereenkomst te ondertekenen.
4.7

Besluit uitkomsten onderzoek neveninkomsten politieke ambtsdragers
2021
Ingevolge wettelijke bepalingen moeten actief dienende politieke ambtsdragers
(burgemeester en wethouders) opgave doen van eventuele neveninkomsten uit
niet-ambtsgebonden nevenfuncties over het voorgaande kalenderjaar.
Deze wettelijke verplichting geldt niet voor een waarnemend burgemeester.
De politieke ambtsdragers geven jaarlijks eventuele niet-ambtsgebonden
inkomsten op, waarna het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties adviseert over een eventuele verrekening, waarbij een
vrijstelling van 14% van de bezoldiging geldt. Uit de adviezen van het ministerie
blijkt dat er, op basis van de gedane opgave, voor geen van de in 2021 actieve
politieke ambtsdragers een verrekening dient plaats te vinden.
Besluit:

1. Kennis te nemen van bijgevoegde adviezen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake neveninkomsten van de
politieke ambtsdragers in 2021.
2. De adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake het verrekenen van neveninkomsten van de in
2021 actieve bestuurders over te nemen.
3. Vast te stellen dat voor geen van de actieve bestuurders in 2021 een
verrekening van neveninkomsten dient plaats te vinden.

Vastgesteld in de vergadering van 12 april 2022
de secretaris,

de voorzitter,
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