BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

Datum: 20 maart 2018
Aanwezig: Voorzitter burgemeester Adema, wethouders Fackeldey, Sparreboom, Rentenaar, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede gemeentesecretaris
Versteeg en bestuurssecretaris De Boer
Afwezig:
Agendanummer: 12
Agendanummer

Portefeuillehouder

2.

Onderwerp

Besluit

Besluitenlijsten
Besluitenlijst 13 maart 2018

Vast te stellen.

3.
3-01

Fackeldey

3-02

Rentenaar

Intrekking voorkeursrecht Wvg t.b.v.
levering 'De Strip'

1. Het voorkeursrecht dat volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is
gevestigd op het perceel grond kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie
B, nummer 619, in te trekken op grond van artikel 8 lid 2 van deze wet;
2. dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en door te
halen in het gemeentelijke beperkingenregister.

3-03

Sparreboom

Vaststelling subsidie 2016
jeugdgezondheidszorg Icare 0 - 4

De subsidie 2016 voor uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg en
de preventieve activiteiten definitief vast te stellen op € 1.294.233,40.

4.
4-01

Adema
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Voorstellen A-procedure
Privacy-beleid en -reglement AVG

Voorstellen B-procedure (openbaar)
Benoeming en herbenoeming leden
bezwaarschriftencommissie

Het privacybeleid en –reglement, waarin de gemeente Lelystad de
persoonsgegevens van burgers waarborgt, beschermt en handhaaft, op basis
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vast te stellen.

1. De raad voor te stellen de volgende personen voor een eerste termijn van
vier jaren te benoemen als lid van de commissie voor de bezwaarschriften:
a. mevrouw mr. K.T.F. Chocolaad-De Bos;
b. mevrouw mr. S. Wilbrink;
2. De benoeming van de onder punt 1 genoemde personen te laten ingaan
op 1 mei 2018;
3. De raad voor te stellen de volgende personen voor een tweede termijn van
vier jaren te benoemen als lid van de commissie voor de bezwaarschriften:
c. mevrouw mr. C.Y.A. Blijdenstein-van der Does;
d. de heer E.S. Fijma;
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4-02

Rentenaar

Ondersteuning aanvraag status NP Nieuw
Land

4-03

Van Wageningen

4-04

Sparreboom

Instemmen met instellen regionale
mandaatgroep VSV.
Gemeentelijk monument gemaal Wortman

4-05

Sparreboom

Kwartaalrapportage stadshart

4-06

Adema
Burgemeestersbesluit

Beleidsregel wet aanpak woonoverlast
Lelystad 2018

4. De benoeming van de onder punt 3 genoemde personen in te laten ingaan
op 1 april 2018.
1. Het voornemen van Gedeputeerde Staten te steunen om de status van
Nationaal Park voor Nieuw Land aan te vragen en deze ondersteuning met
bijgevoegde brief aan GS kenbaar te maken.
2. De raad te informeren over –de collegesteun aan- de statusaanvraag
Nationaal Park voor Nieuw Land met bij de bijgevoegde
raadsinformatienota.
In te stemmen met het instellen van een regionale mandaatgroep voor
voortijdig schoolverlaten.
Per brief het Waterschap Zuiderzeeland nader te informeren over de
aanwijzing van het gemaal Wortman als gemeentelijk monument in relatie tot
de functionaliteit van het gemaal voor de waterhuishouding voor de
Flevopolder.
Met bijgaande informatienota de raad over de laatste stand van zaken rond het
Stadshart te informeren.
De burgemeester besluit:

1. De beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast Lelystad 2018’ op grond van
artikel 2:79 van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 vast
te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren per raadsinformatienota.

Vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2018.

, voorzitter.

, secretaris.
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