Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
07-06-2022
9:30 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Baaten, Van Noort, Schoone en gemeentesecretaris Van
den Bergh en bestuurssecretaris Pjetri

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Arbeidsovereenkomst algemeen directeur-bestuurder Jeugd B.V
Besluit:

In de aandeelhoudersvergadering van Jeugd B.V. d.d. 7 juni 2022 te besluiten:
1. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan met de
functionaris die de functie van algemeen directeur - bestuurder thans op
interim basis vervuld, met ingang van 1 juli 2022, zoals opgenomen in bijlage
I bij dit besluit;
2. De in punt 1 genoemde functionaris toestemming te verlenen voor het
verrichten van de volgende nevenwerkzaamheden:
• Trainer bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ)
• Geven van masterclasses op het gebied van Jeugdzorg
• Interim klussen op gebied van Jeugdzorg voor zover deze geen betrekking
hebben op het verzorgingsgebied van de provincie Flevoland
3. Geheimhouding op te leggen op bijlage I bij dit besluit op grond van artikel 55
lid 1 Gemeentewet, met uitzondering voor de in punt 1 genoemde
functionaris.
Burgemeester:
4. Ingevolge artikel 171 lid 2 Gemeentewet wethouder jeugdzorg, mevrouw Van
Noort op te dragen de in bijlage I opgenomen arbeidsovereenkomst namens
de aandeelhouders te ondertekenen.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Toezegging over veiligheidsplan en de buurtschouw
Besluit:

De vragen van de fractie Mooi Lelystad over de buurtschouw in relatie tot het
veiligheidsplan te beantwoorden met de bijgevoegde brief.
4.2

Jaarverslag Kinderopvang 2021
Besluit:

1. De jaarlijkse verantwoording van toezicht en handhaving op de Kinderopvang in 2021 d.m.v. het gemeentelijke jaarverslag Kinderopvang 2021 vast
te stellen;
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de raad;
3. Een afschrift van het gemeentelijke jaarverslag Kinderopvang 2021 voor 1
juli 2022 digitaal aan de Inspectie van het Onderwijs te versturen.
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4.3

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021
Besluit:

Het college en de burgermeester, elk voor hun eigen bevoegdheden, besluiten:
1. Het Jaarverslag VTH 2021 inzake Vergunningen, Toezicht en Handhaving
binnen de fysieke leefomgeving vast te stellen;
2. De raad te informeren door toezending van het Jaarverslag VTH 2021 en
bijgaande informatienota;
3. De provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht te informeren door
toezending van het Jaarverslag VTH 2021.
4.4

Beantwoording schriftelijke vragen serie geweldsincidenten in korte tijd
Besluit:

De vragen van Mooi Lelystad inzake de serie geweldsincidenten in korte tijd te
beantwoorden door middel van de bijgaande brief.
4.5

Beantwoording Schriftelijke vragen CDA, Bataviahaven blok 2,
warmtepompen
Besluit:

De schriftelijke vragen van het CDA over de warmtepompen op de
eengezinswoningen van blok 2 Bataviahaven conform artikel 36 RvO met de
bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.6

Jaarverslag bezwaarschriften 2021
Besluit:

1. Het jaarverslag Bezwaarschriften 2021 vast te stellen;
2. De aanbevelingen van de externe onafhankelijke commissie van advies voor
de bezwaarschriften over te nemen;
3. De externe onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften
door middel van bijgevoegde brief kennis te laten nemen van het jaarverslag
en van de reactie van het college op de aanbevelingen;
4. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota kennis te laten
nemen van het jaarverslag Bezwaarschriften 2021.
4.7

Beantwoording schriftelijke vragen InwonersPartij evenementenbeleid
Besluit:

De schriftelijke vragen ex. artikel 36 van het Reglement van Orde van de fractie
van de InwonersPartij over het evenementenbeleid te beantwoorden door middel
van de bijgevoegde brief.
4.8

Concept Meerjarenbegroting MRA
Besluit:

1. Kennis te nemen van de concept-meerjarenbegroting van de MRA, de
begeleidende brief en de notitie van het Bestuur van de MRA;
2. Aan de raad voor te stellen om als wensen en opvattingen bij het MRABestuur aan te geven dat:
 er nog geen volledige besluitvorming is bij alle MRA-deelnemers over de
om-niet beschikbaarstelling van menskracht voor de MRA Directie, maar dat
de meerjarenbegroting al wel uitgaat van het geheel tot nul reduceren van
het personeelsbudget;
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 het aanjaagbudget en de strategische reserve terug te brengen van 10%
tot maximaal 5% van het totaalbudget (dat is nu ongeveer 10% in 2023 en
2024), en de andere 5% onder te brengen als aanjaagbudget bij de drie MRA
Platforms.
 verwacht mag worden dat trainees om-niet ter beschikking worden gesteld
aan het MRA samenwerkingsverband in plaats van de kosten voor een
traineepool op te nemen.
3.

4.09

Nadat door de raad wensen en opvattingen zijn uitgesproken deze wensen
en opvattingen:
a. tijdens de MRA-AV (Algemene Vergadering) van 16 september 2022 door
de burgemeester als afgevaardigde te laten uitspreken;
b. in de deelregionale reactiebrief aan het MRA-Bestuur te laten opnemen,
die onder penvoering van de provincie Flevoland wordt opgesteld.

Beantwoording schriftelijke vragen InwonersPartij subsidie St Veteranen
Besluit:

De schriftelijke vragen (art. 36) van de fractie van de InwonersPartij inzake
subsidie Veteranenstichting en Motiemarkt te beantwoorden door middel van de
bijgevoegde informatienota.
4.10

Beantwoording schriftelijke vragen ML over Leefpark "Bij de Ooievaar"
Besluit:

De door de fractie van Mooi Lelystad gestelde vragen ex artikel 36 van het
reglement van Orde van de raad over Leefpark “Bij de Ooievaar” te
beantwoorden met bijgaande raadsinformatiebrief.

Vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2022.
de secretaris,

de voorzitter
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