BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

Datum: 3 april 2018
Aanwezig: Voorzitter burgemeester Adema, wethouders Fackeldey, Sparreboom, Rentenaar, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede gemeentesecretaris
Versteeg en bestuurssecretaris De Boer
Afwezig:
Agendanummer: 14
Agendanummer

Portefeuillehouder

2.

3.
3-01

Fackeldey

3-02

Fackeldey

Onderwerp

Besluit

Besluitenlijsten
Besluitenlijst 27 maart 2018

Vast te stellen.

Voorstellen A-procedure
Verlenging lening aan Omala / AGC C.V.

Ondersteuning historische roman en
documentaire ‘Nieuwe Land’



De per 20 april 2017 verstrekte lening aan OMAGC C.V. ad € 800.000 met een
looptijd van 12 maanden (Collegebesluit 170000601) te verlengen met 6
maanden tot 20 oktober 2018.
Een bijdrage van in totaal €.17.500,- voor de uitgave van de historische
roman “ Van Schokland gekomen” en de documentaire “Nieuwe land”
beschikbaar te stellen en als volgt te dekken:
voor €.5000,- uit het uitvoeringsbudget “Vrijetijdseconomie” tbv de
documentaire en €.12.500,- uit College Onvoorzien ( €.2500,- documentaire
en €. 10.000,- boek)

3-03

Sparreboom

Vernietiging archiefbescheiden 2018-3

1. De verklaringen van vernietiging van ‘afdeling BOR 2017, afdeling CS 2017,
Stichting Perspectief 2018, Onderwijzend personeel 2018-2018, afdeling
WIZ cliëntendossier van tot 31-12-2006 overleden cliënten’ en ‘2018
drank- en horecavergunningen afdeling DVL’ vast te stellen;
2. Geheimhouding op te leggen op de bijlagen op grond van artikel 55 lid 1
van de Gemeentewet.

3-04

Van den Heuvel

Bezwaarschrift BZ.1.17.0496

Geheim
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4.
4-01

Adema

Voorstellen B-procedure (openbaar)
Invoering dwangsom
inbrekerswerktuigen

4-02

Fackeldey

Budget technische ondersteuning ECL

Een last onder dwangsom in te voeren bij constatering van overtreding van het
in artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Lelystad
2015 (APV) opgenomen verbod op het vervoeren of bij zich hebben van
inbrekerswerktuigen.
1. Het budget voor technische ondersteuning van Evenementen Coördinatie
Lelystad (ECL) éénmalig in 2018 te verhogen met € 20.000

2. De éénmalige verhoging te dekken uit de post College Onvoorzien.
4-03

Fackeldey

2e begrotingswijziging 2018 en
ontwerpbegroting 2019 OFGV

1. De raad voor te stellen geen zienswijzen op de 2e begrotingswijziging 2018
en de ontwerpbegroting 2019 in te dienen bij het bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
2. De raad voor te stellen de kadernota 2019 en de voorlopige jaarcijfers
2017 voor kennisgeving aan te nemen.
3. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op voorhand te
informeren dat er geen zienswijze wordt ingediend onder voorbehoud van
bekrachtiging door de raad.

4-04

Fackeldey

Leges vergunningplicht gemeentelijke
monumenten

Tot de dag waarop de legesverordening 2019 in werking treedt geen leges in
rekening te brengen, voor de aanvragers die onder de aangewezen
gemeentelijke monumentale gebouwen en percelen vallen (artikel 7 van de
Erfgoedverordening 2010 gemeente Lelystad), mits de (ver)bouw valt onder de
situatie omschreven in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Vastgesteld in de vergadering van 10 april 2018.
, voorzitter.

, secretaris.
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