Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
06-09-2022
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

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Raamovereenkomst Geldlening aan het Sportbedrijf
Besluit::

1. De bijgevoegde raamovereenkomst Lening Sportbedrijf NV” met N.V.
Sportbedrijf aan te gaan.
2. De model- deel-leenovereenkomsten “deelleen overeenkomst N.V.
Sportbedrijf vast te stellen.
College en de Burgemeester, elk voor zover zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
3. Het algemeen mandaat te wijzigen door na regel 10a in te voegen conform
bijlage.
4. De wijzigen van het algemeen mandaat in werking te doen treden met
ingang van de dag na van de bekendmaking tot de dag dat het maximale
bedrag aan lening zoals opgenomen in de raamovereenkomst, is verstrekt
aan N.V. Sportbedrijf.
5. De onder twee genoemde deelovereenkomst en de daarbij behorende
bijlage op ondergeschikte punten kan worden aangepast.
3.2

Wijzigingsplan Flevokust – binnendijks distributiecentrum Noord
Besluit:

1. In te stemmen met het voorontwerp-wijzigingsplan ‘Flevokust - binnendijks
distributiecentrum Noord’ met IMRO-nummer NL.IMRO.0995.WP000PM en
dit vrij te geven voor vooroverleg;
2. Het concept ontwerpwijzigingsplan toe te zenden aan de wettelijke
overleginstanties met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen ter kennis
van uw college te brengen;
3. Vast te stellen dat het opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor het
wijzigingsplan ‘Flevokust - binnendijks distributiecentrum Noord’ niet
noodzakelijk is.
3.3

Europese aanbesteding starten Flevokusthaven
Besluit:

In verband met lopende contracten en procesafspraken de Europese
aanbesteding voor de civiele werkzaamheden Flevokusthaven fase 2 op te
starten alvorens de gemeenteraad de grondexploitatie daartoe heeft vastgesteld.
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Voorstellen B-procedure

4.0

Stadhuispenning HR (parafenprocedure besluit 2-9-2022)
Besluit:

De stadhuispenning toe te kennen aan de heer H. Riepma, plaatsvervangend
griffier voor zijn tomeloze inzet voor de gemeenteraad.
4.1

Checklist Vroegtijdige Betrokkenheid Raad / Bestemmingsplan Uitbreiding
Flevokust Zuid West
Besluit:

1. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding
Flevokust Zuid West’ met IMRO-nummer NL.IMRO.0995.BP85205-0001 en
dit vrij te geven voor vooroverleg;
2. Het concept ontwerpbestemmingsplan toe te zenden aan de wettelijke
overleginstanties met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen ter kennis
van uw college te brengen;
3. Vast te stellen dat het opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) voor het
bestemmingsplan ‘Uitbreiding Flevokust Zuid West’ niet noodzakelijk is;
4. De raad voor te stellen de bijgaande Checklist ‘Vroegtijdige Betrokkenheid
Raad’ (VBR) voor het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Flevokust Zuid West’
vast te stellen.
4.2

Checklist Vroegtijdige Betrokkenheid Raad / Bestemmingsplan Openbare
ruimte - Flevokust Haven
Besluit:

1. In te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Openbare ruimte Flevokust Haven’ met IMRO-nummer NL.IMRO.0995.20211810-0001 en dit
vrij te geven voor vooroverleg;
2. Het concept ontwerpbestemmingsplan toe te zenden aan de wettelijke
overleginstanties met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen ter kennis
van uw college te brengen.
3. De raad voor te stellen de bijgaande Checklist ‘Vroegtijdige Betrokkenheid
Raad’ (VBR) voor het bestemmingsplan ‘Openbare ruimte - Flevokust Haven’
vast te stellen.
4.3

Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 t/m 2031
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 t/m 2031 vast te stellen en daarmee
de kernformulering van het beleid aangaande de gemeentelijke watertaken in
de gemeente Lelystad, te weten:
a. Afvalwater: het hoofddoel van de riolering is de volksgezondheid. Voor
een gezonde en veilige leefomgeving voorkomen we contact met afvalwater;
b. Hemelwater: hemelwater is schoon en daarom passen we dit nuttig toe;
c. Grondwater: we voorkomen structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.
2. De hoofdlijnen van dit beleid gemeentelijke watertaken over te nemen in de
eerstvolgende herziene versie van de Omgevingsvisie van de gemeente
Lelystad.
3. De toerekenbare kosten op het gebied van straatreinigen niet meer voor €
191.000,- maar voor € 270.000,- toe te rekenen aan de rioolheffing.
Pagina 2

4. De kosten voor bermbeheer bij horizontale afwatering van de weg in de
wegbermen voor 100% toe te rekenen aan de rioolheffing voor een bedrag
van € 100.000,- en in de begroting te verwerken.
5. De hoogte van de gemiddelde jaarlijkse kosten over 80 jaar, inclusief de
toerekenbare kosten, met ingang van 2023, vast te stellen op € 9.265.208,en daarbij:
a. De kosten voor de exploitatie, zonder toerekenbare kosten, voor de jaren
2023 t/m 2031 vast te stellen op € 3.496.492,-;
b. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor vernieuwing op prijspeil 2022 vast te
stellen op € 4.405.759,-.
6. De gemiddelde jaarlijkse kosten vast te stellen op € 9.265.208,- welke, minus
een afbouwende ICL-bijdrage op riolering, de basis vormen voor de hoogte
van de rioolheffing in 2023.
7. De rioolheffing jaarlijks te indexeren op basis van de indexatie welke wordt
opgenomen in de begroting en dient als uitgangspunt voor de tarievennota.
4.4

Uitkomsten participatieproces plankaart met voorgestelde locaties om een
laadpaal te plaatsen voor elektrische voertuigen.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het participatieproces met inwoners
om te komen tot een plankaart met voorgestelde locaties om een laadpaal te
plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.
2. De gemeenteraad over het participatieproces te informeren met bijgevoegde
informatienota.
4.5

Raadsvoorstel vrijgeven budget energiearmoede
Besluit:

De raad voor te stellen om de door het Rijk ontvangen middelen ter grootte van €
2.244.149 voor het bestrijden van energiearmoede beschikbaar te stellen voor de
uitvoering.
4.6

Aanpak energiearmoede
Besluit:

1. Onder voorbehoud van de besluitvorming van de raad voorbereidingen te
treffen om voor de inzet van de Rijksbijdrage aanpak van energiearmoede de
volgende uitgangspunten te hanteren:
1.1. De Rijksbijdrage voor de aanpak van energiearmoede ad € 2.244.149 te
besteden voor 31 december 2023, en al met de uitvoering te starten in
Q4 2022.
1.2. Bij de besteding van deze middelen primair gericht te zijn op
Lelystedelingen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
1.3. Bij de besteding van de middelen te focussen op drie terreinen:
gedrag, gebouw en witgoed.
1.4. Het aantal te isoleren woningen te beperken tot 358 woningen
gemeentebreed waar de situatie het meest spoedeisend is.
1.5. De woningen die beschikken over een energielabel A of B buiten de
doelgroep te laten vallen voor wat betreft de gebouwencomponent.
1.6. Bij de besteding van de middelen zoveel mogelijk aan te sluiten bij
bestaande initiatieven en organisaties in de wijk.
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Daarvoor
2. De middelen voor de hiernavolgende maatregelen in te zetten.
- Het isoleren van ongeveer 358 particuliere koopwoningen.
- Een cadeaubonnenactie voor witgoed.
- Het werven, opleiden en inzetten van energiecoaches.
- Het intensiveren van de acties om deze doelgroep maximaal te bereiken.
3. De raad actief te informeren over de aanpak energiearmoede door middel
van de bijgevoegde informatienota.
4.7

OZB-tarief sportverenigingen
Besluit:

De raad met bijgevoegde informatienota te informeren over de uitvoering van
Motie M18 over het OZB-tarief voor sportverenigingen.
4.8

Kwartaalrapportage Q2-2022 Wonen
Besluit:

De Raad door middel van bijgevoegde informatienota "Kwartaalrapportage
Wonen Q2-2022" te informeren over de stand van zaken rondom wonen in
Lelystad
4.9

Sociaal Jaarverslag 2021
Besluit:

1. Het Sociaal Jaarverslag 2021 vast te stellen.
2. Het Sociaal Jaarverslag 2021 ter informatie aan te bieden aan de
ondernemingsraad en aan de gemeenteraad.
4.10

Budget Wielerevenementen 2022 en 2023
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. De beklemde middelen uit de ROS tbv de organisatie van
wielerevenementen in 2022 en 2023 van twee maal € 50.000 vrij te geven.
2. Deze middelen toe te voegen aan het beleidsveld 5.1 Sportbeleid en
activering.
Vastgesteld in de vergadering van 13 september 2022
de secretaris,

de voorzitter,
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