BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

Datum: 8 mei 2018
Aanwezig: Voorzitter burgemeester Adema, wethouders Sparreboom, Rentenaar, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede gemeentesecretaris Versteeg en
bestuurssecretaris De Boer
Afwezig:
Agendanummer: 19
Agendanummer

Portefeuillehouder

2.

Onderwerp

Besluit

Besluitenlijsten
Besluitenlijst 24 april 2018

Vast te stellen.

3.
3-01

Rentenaar

3-02
3-03

Sparreboom
Van den Heuvel

Geheim
Horeca bovenring Lelycentre,
Koopmansstraat 130

3-04

Sparreboom

Vernietiging archiefbescheiden 2018-4

3-05
4.
4-01

Sparreboom

Geheim
Voorstellen B-procedure (openbaar)
Jaarverslag kinderopvang 2017

Van den Heuvel
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Voorstellen A-procedure
Warande-terreinafwerking deelplan 1

1. Een budget van € 32.500,00 incl. V&T, excl. btw beschikbaar te stellen
voor het plaatsen van beschoeiing langs het Waterfront in Warande 1 ste
deelgebied, 2e deelplan.
2. De kosten te dekken uit de herziene grondexploitatie Warande 1ste
deelgebied 2012.
3. Geheimhouding ex artikel 55, lid 1 Gemeentewet op te leggen op de
bijlage Grondbedrijf. (bijlage 1).
1. Kennis te nemen van de brief van Partycentre Royal.
2. Handhaving van de overtredingen van de bestemmingsplanvoorschriften
voort te zetten.
1. De verklaring van vernietiging van ‘afdeling FAB-JZV 2016-2018 vast te
stellen;
2. Geheimhouding op te leggen op de bijlagen op grond van artikel 55 lid 1
van de Gemeentewet.
1. De jaarlijkse verantwoording van toezicht en handhaving op de
kinderopvang in 2017 d.m.v. het gemeentelijke jaarverslag Kinderopvang
2017 vast te stellen;
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de raad;
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4-02

Sparreboom

LSG Monitor Toekomstscenario’s
Lelystad 2018

1) Een afschrift van het gemeentelijke jaarverslag Kinderopvang 2017 voor 1
juli 2018 digitaal aan de Inspectie van het Onderwijs te versturen.
1. Kennis te nemen van de onderzoeksrapportage ‘Monitor
Toekomstscenario’s Lelystad 2018’.
2. Over te gaan tot publicatie van de onderzoeksrapportage ‘Monitor
Toekomstscenario’s Lelystad 2018’.

4-03

Van den Heuvel

4-04

Van den Heuvel

4-05

Sparreboom

Jaarrapport GR IJsselmeergroep 2017 &
CvW 2017

De raad te informeren middels bijgaande informatienota over:

Beëindiging samenwerking Sociale
Recherche Flevoland
Voorlopige jaarrekening 2017, ontwerp
begroting en meerjarenraming GGD
Flevoland.

De samenwerking met de Sociale Recherche Flevoland per 1 januari 2019 te
beëindigen.
De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2017, van GGD
Flevoland en hierbij de volgende zienswijze kenbaar te maken:
1.1. de jaarrekening 2017 maakt niet duidelijk welke kosten structureel zijn
en welke incidenteel;
1.2. de toenemende lasten van de plus- en markttaken worden deels
afgedekt door niet structurele baten. Daarom is het van belang om te
monitoren of structurele kosten worden gedekt door structurele
inkomsten (materieel evenwicht) en de GGD Flevoland te verzoeken
dit meer in evenwicht te brengen.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming
en daarbij als zienswijze kenbaar te maken:

a. het jaarrapport van de GR IJsselmeergroep 2017.
b. het jaarrapport van Concern voor Werk NV 2017.

2.1. In begrotingen (en jaarrekeningen) te beschrijven welke verbinding
er is tussen de prestaties en de financiën.

3. Het besluit van de gemeenteraad kenbaar te maken aan het dagelijks
bestuur van de GGD Flevoland.
4-06

Rentenaar
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Informatiebrief voortgang Campus SVOL

De raad te informeren met bijgevoegde informatienota over de voortgang van
de Campus SVOL en de planning.

paginanummer 2

4-07

Van den Heuvel

Evaluatie HUP

1

4-08
4-09

Van den Heuvel
Sparreboom

Voorkomen huisuitzetting c.a.
Ontwerp programmabegroting 20192022 HFA

4-10

Sparreboom

4-11

Rentenaar

Startnotitie armoede en
schuldhulpverlening
Kadernota grondexploitaties – Kader
MPG

4-12

Van Wageningen

aangehouden
De raad voor te stellen om bij het algemeen bestuur van Het Flevolands
Archief geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2019-2022 van het HFA
kenbaar te maken. .
De raad voor te stellen de startnota armoede en schuldhulpverlening vast te
stellen.
1. De raad voor te stellen het Kader MPG 2018 (meerjaren perspectief
grondexploitaties 2018) vast te stellen.
2. Daarbij voor het opstellen van het grondprijzenbeleid en de
grondexploitaties de volgende kaders te hanteren:
a. Het middenscenario actualiseren en voor de komende jaren het
MRA-scenario te gebruiken;
b. De basisprijzen in de grondexploitaties verhogen;
c. De indexen voor kosten, opbrengsten en rentes ongewijzigd te laten.
3. Geheimhouding op te leggen op de rapporten (in de bijlage) op grond van
art. 55 lid 1 en 25 lid 2 gemeentewet.
De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de uitkomst van de enquête over het nieuwe
inzamelen.
2. De voorstelde inzameling, conform de uitkomsten op buurtniveau, (zie
bijlage 1) vast te stellen.
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Uitkomsten enquête het nieuwe
inzamelen

De evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 vast te
stellen.
2 De vastgestelde evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma
2017 bekend te maken aan de gemeenteraad.
3. De vastgestelde evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma
2017 toe te zenden aan de provincie Flevoland, de Omgevingsdienst
Flevoland, Gooi en Vechtstreek en het Werkbedrijf Lelystad.
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4-13

Rentenaar

Raadsinformatienota uitbreiding
huisvesting Eduvier

De raad met bijgaande informatienota te informeren over:
- De achtergrond van het uitbreidingsplan voor de onderwijslocatie aan het
Karveel 39-01;
- De zorgen van de omwonenden over de uitbreiding en de verschillende
maatregelen die het college neemt om overlast zoveel mogelijk te
beperken;
- Het proces rondom het betrekken van de bewoners bij de aanpak van de
ervaren overlast;
- De voor- en nadelen van eventuele alternatieve scenario’s voor de
huisvesting van het Aurum College (inclusief kostencalculaties).

Vastgesteld in de vergadering van 15 Mei 2018.

, voorzitter.

, secretaris.
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