Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
05-07-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Schoone, Baaten en Van Noort, gemeentesecretaris Van den Bergh en
bestuurssecretaris Pjetri
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Voorstellen A-procedure

3.1

Omgevingsvergunning 46 bedrijfsunits
Besluit:

De omgevingsvergunning voor het realiseren van 46 zelfstandige bedrijfsunits te
verlenen conform bijgevoegd besluit.
3.2

Vormvrije m.e.r. beoordeling Hondsdraf 56
Besluit:

1. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voor de locatie
Hondsdraf 56 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 vaststellen van een nieuw bestemmingsplan
“Lelystad – Hondsdraf 56” geen milieueffectrapport noodzakelijk is.
3.3

Ondertekening collegestukken
Besluit:

College:
De besluitvorming en de ondertekening van de collegestukken efficiënter te laten
verlopen door de burgemeester toestemming te verlenen om de ondertekening
van collegebesluitenlijst, uitgaande raadsbrieven en uitgaande brieven op te
dragen aan de gemeentesecretaris of diens plaatsvervanger.
Burgemeester:
1. De ondertekening van de onder besluitpunt 1 genoemde stukken met ingang
van 5 Juli 2022 op te dragen aan de gemeentesecretaris en diens
plaatsvervanger
2. Onder de digitaal uitgaande stukken geen afbeelding van de handtekening te
plaatsen, maar aan te geven dat het document digitaal is ondertekend door
middel van de tekst: deze “brief” is digitaal vastgesteld en ondertekend.
3.4

Verhogen garantstelling IDO
Besluit:

1. De garantstelling voor het IDO als zekerstelling voor het beheren van
derdengelden te verhogen naar €300.000.
2. Het IDO te verplichten toestemming te vragen aan het college van B&W een
bedrag ad. €300.000 aan derdengelden te mogen overschrijden.
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Voorstellen B-procedure

4.0

Informatienota Stadshart Lelystad juni 2022 (besluit in parafenprocedure
27-6-2022)
Besluit:

De raad met bijgevoegde informatienota te informeren over de ontwikkelingen
m.b.t. de reclamebelasting/ondernemersfonds in het Stadshart, de laatste stand
van zaken hieromtrent en een weergave van gezamenlijk behaalde resultaten,
conclusies, proces van draagvlakmeting en een aangedragen oplossing voor
2022 met een frisse blik op de toekomst.
4.1

Prepaid pinpassen vluchtelingen Oekraïne en mandaat, volmacht en
machtiging opvang Oekraïense vluchtelingen
Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de
gemeente Lelystad, ieder voor wat zijn bevoegdheid betreft, besluiten om:
1. De navolgende mandaten, volmachten en machtigingen aan Algemeen
directeur, respectievelijk de directeur bedrijfsvoering, teamleider
concernadvies en de projectleider opvang Oekraïense vluchtelingen dan wel
bij verhindering diens vervanger, ieder voor wat zijn bevoegdheid betreft, te
verlenen tot en met de dag dat de laatste Oekraïense vluchteling de
opvanglocatie definitief heeft verlaten:
a. het aangaan en ondertekenen van de bijgevoegde
‘samenwerkingsovereenkomst prepaid pin kaarten’ met de BNG bank;
b. het aanvragen van prepaid pin kaart bij de BNG bank, na het
ondertekenen van de overeenkomst onder besluitpunt 1a, voor de
Oekraïense vluchtelingen die geen bankrekening bij een reguliere bank
kunnen openen;
c. het aangaan en ondertekenen van de in bijlage 3 bij de Algemene
bepalingen Prepaid Pin kaart bijgevoegde ‘voorwaarden gebruik prepaid pin
kaart’ met de Oekraïense vluchteling, na ontvangst van de aangevraagde
prepaid bankpas bij de BNG bank;
d. binnen de kaders van de Budgethoudersregeling Lelystad 2021 al die
publiek en privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk
zijn voor de
(crisis-)noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne conform het verzoek van
de Veiligheidsregio Flevoland;
2. Alle die publiek- en privaatrechtelijke rechtshandelingen die voorafgaand aan
dit besluit noodzakelijk waren voor de (crisis-)noodopvang van vluchtelingen
uit Oekraïne te bekrachtigen.
3. De besluitpunten onder 1 en 2 inwerking te laten treden op de dag van die
van bekendmaking.
4. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 onder b
van de Wet open overheid (Woo) geheimhouding op te leggen aan bijlagen:
a. 1 ‘Samenwerkingsovereenkomst prepaid met toelichting’ en
b. 2 ‘Algemene bepalingen Prepaid Pin kaart’ met uitzondering van bijlage 3
van de Algemene bepalingen Prepaid Pin kaart; ‘Voorwaarden gebruik
prepaid pin kaart’.
5. De raad hierover te informeren bij een eerst volgende nieuwsbrief over de
opvang van Oekraïners.
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4.2

Ruimtelijke ordeningsbrief van minister voor VRO
Besluit:

De gemeenteraad met de informatienota "Ruimtelijke ordeningsbrief van minister
voor VRO" te informeren over de Ruimtelijke ordeningsbrief van de minister van
VRO en de voor Lelystad belangrijke conclusies.
4.3

Startplan programma Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost
Besluit:

1. Het startplan met de volgende interventies te steunen en ter uitvoering te
brengen:
a. Buurthub
a. Buitenschools programma
– Kinderwerk
– Weekendschool
– Samen cultuur maken
c. Aanpak preventie en gezag
d. Regelvrij budget maatwerk
e. Aanpak verzuim
f. Eigenaarschap in de jeugdzorg (GIZ methodiek)
g. Continuering buurtconciërges
h. Mooi wonen in de Wold
i. Aanpak Drontermeerstraat
j. Herontwikkelingslocatie Lelystad Oost (VHF)
k. Verplaatsbaar podium
l. Verdiepende wijkanalyses en -visies van de 4 wijken
m. Streetart
2. In de dekking van de aan het startplan verbonden kosten van
€1.069.000 in de jaren 2022 tot en met 2024 te voorzien door inzet van
de in de (meerjaren)begroting opgenomen €300.000 voor het
investeringsfonds en de beschikbare middelen uit de Decembercirculaire
2021.
3. Deze middelen in jaarlijkse tranches beschikbaar te stellen aan de
partners die voor de betreffende interventies benoemd zijn als trekkers
conform het overzicht in bijlage 1.
4. Het begrote restant budget van € 647.000 beschikbaar te houden voor
aanvullende interventies vanuit de gebiedstafel in de periode tot en met
2024.
5. Het voornemen uit te spreken om langjarige samenwerking met de
partners van de gebiedstafel in het najaar van 2022 vast te leggen in een
samenwerkingsconvenant.
6. De intentie uit te spreken om als trekkende partner ook na 2022 bij te
dragen aan de kosten voor programmaondersteuning Lelystad Oost.
7. De burgemeester te mandateren om namens het college de raad door
middel van een informatienota te informeren over de betekenis en
kansen van het op 4 juli gelanceerde Nationaal Programma
Leefbaarheid en Veiligheid.
4.4

Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting
Besluit:

De gemeenteraad te informeren over de stijging van de bouwkosten van
onderwijshuisvesting door middel van bijgevoegde raadsinformatienota.
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4.5

Plan inzet gemeentedeel Nationaal Programma Onderwijs
Besluit:

1. Kennis te nemen van het bijgevoegde plan ‘Voorstel inzet gemeentelijke
middelen Nationaal Programma Onderwijs schooljaren 2021-2022 tot en met
2024-2025’ en de gemeentelijke gelden – ad € 1.680.350,37 - binnen het
Nationaal Programma Onderwijs te besteden aan voorschoolse periode, zorg
en welzijn en (bovenschoolse) maatregelen.
2. De raad daarover te informeren door middel van de bijgevoegde
informatienota.
4.6

Beeldbepalende panden en objecten
Besluit:

1. 10 gebouwen en objecten die door inwoners van Lelystad zijn gekozen zijn
als “typisch Lelystads”, aan te wijzen als beeldbepalende panden om
hiermee toeristische routes aan te kunnen bieden aan inwoners en
bezoekers van Lelystad. Te weten:
• De Agora
• De Anacondabrug
• De Cantine
• De Zeespiegel
• De TV-toren
• Exposure
• De zuil van Lely,
• De fietsbruggen,
• De Houtribsluizen
• De Zilverparkkade
2. De raad hierover te infomeren door middel van de bijgevoegde
informatienota.
4.7

213a onderzoek Doelmatigheid Kunst- en Cultuureducatie Gemeente
Lelystad
Besluit:

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘Doelmatigheid Kunst- en
cultuureducatie gemeente Lelystad’, die ter uitvoering van artikel 213a
Gemeentewet is opgesteld en de conclusies en aanbevelingen te betrekken
bij het opstellen van de Cultuurvisie 2022-2025.
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatienota op de
hoogte te stellen met het onder 1 genoemde onderzoeksrapport als bijlage,
ter voldoening aan artikel 213a Gemeentewet.
3. Een afschrift te zenden aan de Rekenkamer en de documenten te publiceren
op de internetsite van de gemeente Lelystad.
4.8

Reactie op bewonerszorg en klacht mbt skatebaan
Besluit:

1. In te stemmen met de geformuleerde reactie op het verslag van de
bewonersbijeenkomst.
2. Deze reactie aan de raad en de bewoners te doen toekomen.
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4.9

Grondexploitatie Flevokusthaven - binnendijks fase 2
Besluit:

De raad voor te stellen om:
1. De resterende gemeentegrond binnen Flevokusthaven, binnendijks fase 2 te
kwalificeren als Bouwgrond in Exploitatie en hiervoor een
grondexploitatiecomplex te openen en als zodanig te waarderen op de
gemeentelelijk balans.
2. De kaart van het exploitatiegebied vast te stellen (bijlage 1);
3. De beschrijving van het programma vast te stellen (bijlage 2);
4. De geheime grondexploitatieberekening ‘Flevokusthaven, binnendijks fase 2’
vast te stellen.
5. 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
grondexploitatiebegroting ‘Flevokusthaven, binnendijks fase 2’, toegevoegd
als bijlage 3 en de gemeenteraad te verzoeken om deze geheimhouding in
haar eerstvolgende vergadering te bekrachtigingen op basis van artikel 25 lid
3 van de Gemeentewet.
4.10

Beantwoording schriftelijke vragen fractie SP inzake fietspad Wold
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie SP betreffende stand van zaken veiligere
fietsoversteek bij de Wold, te beantwoorden middels bijgaande brief.
4.11

Opschorten bestuurlijke afhandeling archieftoezicht 2021
Besluit:

1. In te stemmen met het opschorten van de bestuurlijke afhandeling van
archieftoezicht over 2021
2. De raad hierover te infomeren door middel van de bijgevoegde
informatienota
3. De Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland hierover te informeren
door middel van de bijgevoegde brief.
4.12

Ontwerp bestemmingsplan Hondsdraf 56
Besluit:

1. Het ontwerpbestemmingsplan Hondsdraf 56, bestaande uit de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NLIMRO.0995.BP00094-OW01 met de bijbehorende regels en bijlagen, vrij
te geven.
2. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met de daarop
betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen;
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