BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

Datum: 24 april 2018
Aanwezig: Voorzitter burgemeester Adema, wethouders Sparreboom, Rentenaar, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede gemeentesecretaris Versteeg en
bestuurssecretaris De Boer
Afwezig:
Agendanummer: 17
Agendanummer

Portefeuillehouder

2.

3.
3-01

Rentenaar

Onderwerp

Besluit

Besluitenlijsten
Besluitenlijst 17 april 2018

Vast te stellen.

Voorstellen A-procedure
Besluit op bezwaar Vergunningparkeren
Hanzepark

1. De bezwaarschriften ingediend door onderstaande bezwaarmakers, met
gedeeltelijke overneming van het advies van de Commissie bezwaarschriften,
ongegrond te verklaren.
M. Hardeman en A. Kuik;
De heer en mevrouw Ahayan;
De heer en mevrouw Cherrat;
M.B. Kaersenhout en N.P. Kaersenhout;
C. Le;
R. Gijsbers;
De heer S.S. Stolting en mevrouw D. Stam-Stolting.

2. Het bestreden besluit van 12 september 2017, waarbij het college heeft
besloten om de parkeerplaatsen aan de Rigastraat nummers 2 t/m 40,
19 t/m 43 en Bruggestraat, Danzigstraat, Windaustraat, Kopenhagenlaan
nummers 1 t/m 63 aan te wijzen als gebied bestemd voor het parkeren door
vergunninghouders, in stand te laten.
3-02

Van den Heuvel
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Ondertekenen Bestuurdersverklaring

Akkoord te gaan met de Bestuurdersverklaring 2017 in het kader van de
zogenaamde Artikel 16C overeenkomst met Liander.
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3.03

Van den Heuvel

Geheim

Geheim

3.04

Sparreboom

Geheim

Geheim

3-05

Adema

MER en vervolgprocedure

De raad door middel van deze informatienota te informeren over de huidige stand
van zaken m.b.t. het uitstel van de opening van de luchthaven, het advies van de
commissie voor de milieueffectrapportage en het vervolgproces.

(via parafenprocedure besloten op 25-042018)
4.
4-01

Sparreboom

Voorstellen B-procedure (openbaar)
Actieplan Maatschappelijk verantwoord
inkopen (MVI)

1. Als uitwerking van het duurzaamheidsbeleid onderdeel De Duurzame
gemeente bijgaand actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
vast te stellen en hierbij in te zetten op:
a. Grotere zichtbaarheid
b. Meer toegepaste kennis
c. Verschuiving van product naar keten
d. Meten is weten (en vieren)
2. De raad te informeren via bijgevoegde informatienota.

4-02

Rentenaar

Instemmingsverklaring agenda
IJsselmeergebied 2050

4-03

Sparreboom

Advies aanwijzing lokale publieke mediainstelling

4-04

Sparreboom

OGGZ-convenant OGGZ Flevoland
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1. De instemmingsverklaring agenda IJsselmeergebied 2050 als gemeente
Lelystad te mede-ondertekenen. .
2. Wethouder E. Rentenaar te mandateren om de instemmingsverklaring agenda
IJsselmeergebied 2050 op ondergeschikte (redactionele) punten aan te
passen.
3. De raad met een informatienota te informeren over de Agenda
IJsselmeergebied 2050 en de instemmingsverklaring.
Burgemeester:
1. Wethouder E. Rentenaar te machtigen om de instemmingsverklaring agenda
IJsselmeergebied 2050 te ondertekenen .
De gemeenteraad voor te stellen op grond van artikel 2.61, lid 3, van de
Mediawet 2008 een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de
Media om de Stichting Radio Lelystad aan te wijzen als lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Lelystad.
1. Aan te sluiten bij het Convenant Regionale OGGz Flevoland.
Burgemeester:
1. De wethouder J.W. Sparreboom te machtigen het Convenant OGGz
Flevoland voor de gemeente Lelystad te ondertekenen.
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4-05

Rentenaar

Overdracht project OV-doorstroming
Middenweg

1. De overeenkomst “Aanvullende afspraak op de Bestuursovereenkomst
betreffende Infrastructuur Lelystad Airport inzake overdracht project OV
doorstromingsmaatregelen en OV halte NS station van Provincie aan
Gemeente” met de provincie aan te gaan, waarin de volgende elementen
worden vastgelegd:
a. De overdracht van de projecten ‘OV-doorstromingsmaatregelen’ en ‘OVhalte NS Station’, zoals vastgelegd in de ‘Bestuursovereenkomst
betreffende infrastructuur Lelystad Airport’, van de provincie Flevoland
aan de gemeente.
b. De gemeente zal de projecten realiseren als onderdeel van een meer
omvangrijk pakket aan maatregelen, waaronder het ombouwen van de
rotonde bij het ziekenhuis tot een VRI en het verder doortrekken van de
busbaan langs een deel van de Middendreef.
c. De gemeente wordt hiermee financieel verantwoordelijk voor alle
bijkomende kosten en financiële risico’s.
d. De gemeentelijke bijdrage aan het project ad € 1 mln. wordt niet
overgemaakt aan de provincie, maar direct ingezet voor het project. De
provinciale bijdrage ad € 750.000 wordt aan de gemeente overgemaakt,
minus de reeds door de provincie gemaakte voorbereidingskosten.
e. Het project ‘OV-Halte NS station moet gerealiseerd worden voor de
opening van de luchthaven. Het project OV doorstromingsmaatregelen’
in 2019 of bij een onteigening van benodigde gronden in 2020.
f. De gemeente stemt met de Partijen van de Bestuursovereenkomst en
het Convenant af met betrekking tot de raakvlakken met andere
projecten.

Vastgesteld in de vergadering van 8 Mei 2018.

, voorzitter.

, secretaris.
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