Concept Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Voorzitter
Aanwezigen

15-01-2019
9:00 - 12:00
Burgemeester Adema
Voorzitter burgemeester Adema, wethouders Sparreboom, Rentenaar, Den Os, Van
Wageningen, Schot en Van den Heuvel alsmede gemeentesecretaris Versteeg en
bestuurssecretaris De Boer

Toelichting

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Beslissing op bezwaar functie-indeling
Besluit
1. Op grond van artikel 55, lid 1, van de gemeentewet ten aanzien van dit besluit
en de daarbij behorende bijlagen geheimhouding op te leggen

3.2

Besluit op bezwaar BZ.1.18.0113
Besluit
1. Op grond van de artikelen 55, lid 1, van de Gemeentewet voor onbepaalde tijd
geheimhouding ten aanzien van dit besluit en de behorende bijlagen op te
leggen.

3.3

Wijziging CAR-UWO FLO-overgangsrecht
De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) voert namens alle
gemeenten Cao-onderhandelingen met de vakbonden over de rechtspositie en
arbeidsvoorwaarden van gemeenteambtenaren. Gemeenten zijn door hun
lidmaatschap van de VNG gehouden deze afspraken van toepassing te verklaren
op de eigen arbeidsvoorwaardenregeling, de CAR-UWO.
In de CAR-UWO is een hoofdstuk opgenomen met overgangsrecht voor
ambtenaren die op 31 december 2005 in dienst waren van een gemeentelijk
beroepsbrandweerkorps. Het betreft het voormalig recht op functioneel
leeftijdsontslag voor bepaalde functies, het FLO.
De gemeente Lelystad heeft voor deze groep voormalig medewerkers een
afwijkende lokale FLO-regeling getroffen. Dit besluit is niet van toepassing op de
lokale FLO-regeling van de gemeente Lelystad.
De wijzigingen in dit besluit zijn niet van toepassing op de gemeente Lelystad.
Toch dienen deze wijzigingen wel door gemeente Lelystad worden vastgesteld
omdat anders de tekst van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (de
CAR-UWO) in de gemeente Lelystad afwijkt van de landelijk vastgestelde tekst.
Besluit
1. De gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) te wijzigen,
overeenkomstig de bijlage I, als gevolg van de LOGA brieven TAZ/U201801056
en TAZ/U201801057 van 22 november 2018;
2. De wijzigingen opgenomen in artikel 1 van het besluit in bijlage I, in werking te
laten treden een dag na die van de bekendmaking, met terugwerkende kracht tot
1 januari 2018;
3. De wijzigingen opgenomen in artikel 2 van het besluit in bijlage I, in werking te
laten treden een dag na die van de bekendmaking, met terugwerkende kracht tot
1 januari 2019.

3.4

Benoeming leden cliëntenraad Sociaal Domein
Per 2019 vervangt de Cliëntenraad Sociaal Domein de cliëntenraden van
Jeugdhulp en Wmo en voegt daar een deel voor de Participatiewet aan toe. De
leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college van burgemeester
en wethouders. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het
college over beleid en uitvoering van taakvelden binnen het Sociaal Domein.
Besluit
1. Met ingang van 1 januari 2019 te benoemen tot lid van de Cliëntenraad
Sociaal Domein:
G. Kolstee, L. Nijborg, M. Bomhof, P. Kuijpers, D. Plas, H. Lahuis, S. van der
Linden, P. Schuiten, A. Flos, Y. vom Kothen en L. van Vliet;
2. De nieuwe Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad zo spoedig mogelijk officieel
te installeren.

3.5

3.6

Anterieure overeenkomst Plaats 1
Het college staat positief tegenover het verzoek van de ontwikkelaar van Plaats
1 om het leegstaande kantorencomplex te transformeren naar
zorgappartementen voor ouderen. De afspraken hierover zoals over het verhalen
van de kosten worden in een overeenkomst vastgelegd.
Besluit
1. Met Plaats 1 B.V. een anterieure overeenkomst af te sluiten om het
kostenverhaal te regelen en eventuele planschade te verhalen voor de realisatie
van 35 huurappartementen aan de Plaats 1
2. Aan Plaats 1 B.V. aan aantal percelen te verkopen ter grootte van ca. 830 m2,
kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummer 9306 (gedeeltelijk),
nummer 9475 (gedeeltelijk), nummer 8734 (gedeeltelijk) en nummer 5858
(gedeeltelijk)
5. Op grond van artikel 55, lid 1, van de gemeentewet ten aanzien van de
besluitpunten 3 en 4 van dit besluit en de genoemde bedragen in het
collegevoorstel geheimhouding op te leggen.
Ledenraadpleging genormaliseerde Cao Gemeenten
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) houdt in dat ambtenaren
voor de rechtsverhouding met hun werkgever, net als alle andere werknemers in
Nederland, onder het Burgerlijk Wetboek gaan vallen. Dat gebeurt op 1 januari
2020 bij het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen. Het
betekent voor de gemeenten dat de afspraken over de arbeidsvoorwaarden
opnieuw moeten worden vastgelegd. In 2017 hebben de gemeenten unaniem
besloten dat de VNG vanaf 1 januari 2020 cao’s moet sluiten die voor alle
gemeenten gelden. De VNG heeft afspraken met de vakbonden gemaakt over de
cao vanaf 1 januari 2020. De gemeenten worden nu in een ledenraadpleging
gevraagd te besluiten of dat de juiste afspraken zijn en al dan niet in te stemmen
met de afspraken voor de cao vanaf 1 januari 2020.

Besluit
1. Kennis te nemen van de VNG brief TAZ/U201801045 van 22 november 2018,
zoals opgenomen in bijlage I, over de afspraken van de VNG en de vakbonden
voor een genormaliseerde Cao Gemeenten.

2. In te stemmen met de genormaliseerde Cao Gemeenten, zoals opgenomen in
bijlage II en de VNG hiervan in kennis te stellen door middel van het reactie
formulier zoals opgenomen in bijlage III.
3.7

Beroepschriften verzoeken kwijtschelding
Besluit
1. Geheimhouding ex artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet op te leggen;

3.8

Uitvoering aanvullende preventieve activiteiten GGD
Het college heeft besloten om GGD Flevoland de jaarlijkse subsidie te verlenen
voor de aanvullende preventieve activiteiten aansluitend op de
jeugdgezondheidszorg voor de 4-18 jarigen.
Besluit
Een subsidie van maximaal € 293.537,00 te verlenen aan GGD Flevoland voor
de uitvoering in 2019 van de aanvullende preventieve activiteiten bij
gesignaleerde (beginnende) problemen.

3.9

Uitvoering jeugdgezondheidszorg 2019 Icare JGZ
Het college heeft besloten om Icare Jeugdgezondheidszorg de jaarlijkse subsidie
te verlenen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en aanvullende
preventieve activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarmee geeft het college
invulling aan de opdracht die de gemeente heeft op basis van de Wet publieke
gezondheid.
Besluit
Een subsidie van maximaal € 1.298.142,00 te verlenen aan Icare JGZ voor de
uitvoering in 2019 van het basispakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen en de
aanvullende preventieve activiteiten.

3.10

Wob-verzoek sluiting acute zorg (reeds besloten via parafenprocedure)
Besluit
Het verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna Wobverzoek) om inzage te verkrijgen in de memo’s/brieven die betrekking hebben op
de sluiting van acute hulp in Lelystad in de periode tussen 15 november 2018 en
21 november 2018 met de bijgaande brief te beantwoorden.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Beantwoording schriftelijke vragen Lelystad Airport
Op grond van artikel 36 Reglement van de Orde van de Gemeenteraad zijn door
de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom
Lelystad Airport. Het college beantwoordt de vragen van GroenLinks met deze
brief.

Besluit
De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake ‘Ontwikkelingen Lelystad
Airport’ met bijgaande brief te beantwoorden.

4.2

Schriftelijke vragen fractie Jong Lelystad
De fractie Jong Lelystad heeft een viertal vragen gesteld over het wetsvoorstel
“versterken positie MBO-studenten”
Besluit
Met bijgaande brief de vragen van de fractie Jong Lelystad over het wetsvoorstel
“versterken positie MBO-studenten” te beantwoorden. .

4.3

Begroting en jaarplan Windesheim Flevoland
Lelystad is in 2007 partner geworden in het Convenant Hoger Onderwijs
Flevoland om het Hoger onderwijs aanbod in stad en regio te versterken. De
Hogeschool Windesheim heeft in 2008 een businessplan opgesteld voor een
hogeschool in Flevoland. Op basis van dit businessplan hebben regionale
overheden in 2010 € 35 mln. bijeengebracht om de aanlooptekorten van een
hogeschool in Flevoland tot 2026 te dekken. Het rijk heeft hier, o.a. in het kader
van de schaalsprong Almere, € 37 mln. ingebracht.
Het activiteitenplan en begroting Windesheim Flevoland worden jaarlijks aan de
financiers voorgelegd. Zij nemen een besluit over het verstrekken van het
voorschot uit het fonds Windesheim Flevoland. De gemeente Almere is
beheerder van het fonds.
Besluit
1. Kennis te nemen van het activiteitenplan en begroting Windesheim Flevoland
2019.
2. In te stemmen met toekenning van het gevraagde voorschot 2019 ad €
2.380.168 uit het Fonds Windesheim Flevoland
3. De gemeente Almere in de rol van beheerder van het Fonds Windesheim
Flevoland toestemming te verlenen het bedrag van € 2.380.168 uit het Fonds
aan Hogeschool Windesheim Flevoland uit te betalen ten behoeve van de
uitvoering van de activiteiten in 2019.
4. De raad met de bijgevoegde informatienota over het Activiteitenplan en de
begroting Windesheim Flevoland 2019 te informeren. .

4.4

Vaststelling bestemmingsplan Parkwijk
Het ontwerp bestemmingsplan Parkwijk heeft van 20 september 2018 tot 1
november 2018 ter inzage gelegen. Tijdens de periode van terinzagelegging is
één zienswijze ontvangen. Met dit voorgestelde besluit wordt beoogd de raad
een standpunt over deze zienswijze in te laten nemen, en om vervolgens het
bestemmingsplan vast te stellen, zodat daarna de bestemmingsplan procedure
kan worden voortgezet door het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage te
leggen en de beroepsmogelijkheden daarover bekend te maken.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Parkwijk’, met de
daarin opgenomen reactie op de zienswijzen en voorgestelde wijzigingen bij
vaststelling, vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Parkwijk dat bestaat uit,
a. de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0995.BP00068-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen, waarbij
gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de basisregistratie
grootschalige topografie d.d. 05-09-2018;

vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
4.5

Wijziging Inkomensondersteunende maatregelenverordening
Het college heeft in 2015 bedragen voor individuele inkomenstoeslag
vastgesteld. Het vaststellen van de hoogte van de individuele inkomenstoeslag is
een bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad wordt daarom voorgesteld om
de hoogte van de individuele inkomenstoeslag vast te stellen en op te nemen in
de Inkomensondersteunende maatregelenverordening Lelystad 2015 (hierna:
verordening). Bij het bepalen van de hoogte van de inkomenstoeslag wordt vanaf
2019 aangesloten bij de gehuwdennorm geldend per 1 januari van het jaar
waarin de aanvraag wordt ingediend.
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen de Inkomensondersteunende
maatregelenverordening Lelystad 2015 te wijzigen zoals aangegeven in het
bijgaand raadsbesluit.

4.6

Verordening bezwaarschriften 2019
In 2011 zijn de Verordening commissie bezwaarschriften 2011, het Protocol
afhandeling bezwaarschriften 2011 en het Aanwijsbesluit categorieën van
bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord vastgesteld. Het
Aanwijsbesluit is in 2015 gewijzigd i.v.m. de transitie in het sociaal domein.
Sinds mei 2018 is het proces voor de afhandeling van bezwaarschriften
gewijzigd. De informele aanpak heeft een prominente plek in het bezwaarproces
gekregen. Om de informele aanpak in bezwaarfase verder vorm te kunnen geven
en om de bezwaarprocedure te vereenvoudigen, was het nodig om de
Verordening te wijzigen. Daarbij zijn de besluiten waarin categorieën
bezwaarschrift zijn aangewezen waarbij door secretaris wordt gehoord
ingetrokken en zijn beleidsregels opgesteld waarin wordt aangegeven in welke
gevallen ambtelijk kan worden gehoord. Het aantal categorieën bezwaarschriften
waarbij ambtelijk kan worden gehoord is uitgebreid.
Met de actualisering van de verordening en het vaststellen van de beleidsregel
wordt een meer efficiëntere afwikkeling van bezwaarschriften beoogd.
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften
2019 vast te stellen.
2. De beleidsregel bezwaarschriften ambtelijk horen vast te stellen, onder
voorbehoud van vaststelling van de verordening zoals genoemd onder 1. door de
raad.
3. Het Aanwijzingsbesluit 2018 “Categorieën van bezwaarschriften voor de
Algemene Kamer waarbij door een secretaris wordt gehoord”, het
Aanwijzingsbesluit 2018 “Categorieën van bezwaarschriften voor de Sociale
Kamer waarbij door een secretaris wordt gehoord” en het protocol afhandeling
bezwaarschriften 2011 met ingang van 1 maart 2019 in te trekken, onder
voorbehoud van vaststelling van de verordening zoals genoemd onder 1. door de
raad.

4.7

Samenwerkingsovereenkomst (voor)verkenning Oostvaardersoevers

Gemeente Lelystad is samen met Rijkswaterstaat, Provincie Flevoland,
Gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en
Flevolandschap betrokken in de voorbereidingen van een project genaamd
“Oostvaarders oevers”. Met dit project worden de mogelijkheden voor
uitwisseling van vis en voedingstoffen tussen Markermeer/Lepelaarsplassen en
Oostvaardersplassen nagegaan. In combinatie met natuurlijke
vooroeverontwikkeling zou dit een impuls kunnen geven aan nationaal park
Nieuwland, maar er lijken ook meekoppelkansen voor het versterken van de
recreatie en kustontwikkeling van onze stad. In verband met een mogelijke
bijdrage van het Rijk wordt een MIRT procedure gevolgd. Voor de samenwerking
tussen de verschillende partijen in de (voor)verkenningsfase van
Oostvaardersoevers is een overeenkomst opgesteld.
Besluit
1. De samenwerkingsovereenkomst (voor)verkenning Oostvaardersoevers aan
te gaan.
2. De raad te informeren met bijgevoegde informatienota.
Burgemeester:
3. Wethouder E. Rentenaar te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst
(voor)verkenning Oostvaardersoevers te ondertekenen.
4.8

Samenwerkingsovereenkomst Voorkomen Huisuitzettingen
Via een samenwerkingsverband met woningcorporatie Centrada en
ondersteuningsorganisaties MDF, IDO, Leger des Heils en GGD, probeert de
gemeente het aantal huisuitzettingen vanwege betalingsachterstanden verder te
voorkomen én inwoners die het aangaat langdurig financieel gezond te houden.
Besluit
De samenwerkingsovereenkomst ‘voorkomen huisuitzettingen wegens
betalingsachterstanden sociale huurwoningen te Lelystad’ met woningcorporatie
Centrada en ondersteuningsorganisaties MDF, IDO, Leger des Heils en GGD te
sluiten.

4.9

Informatienota inbreng gemeente inzake Luchtruimherziening
Het college informeert de gemeenteraad over de inbreng van de wensen van de
gemeente op het gebied van de herziening van het nationale luchtruim.
Besluit
De raad door middel van deze informatienota te informeren over de inbreng van
de wensen van de gemeente op het gebied van de herziening van het nationale
luchtruim.

4.10

Consultatie CvdR - Financiële verordening 2019 en gerelateerde nota’s
Artikel 212 van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad bij verordening de
uitgangspunten vaststelt voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële
beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze zogeheten ‘financiële
verordening’ moet waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid,
verantwoording en controle wordt voldaan. De financiële verordening uit 2012 is
inmiddels geactualiseerd en wordt voorgelegd aan de Commissie van de
Rekening (CvdR) ter consultatie.

De financiële verordening zelf schrijft voor dat het college voor specifieke
onderwerpen periodiek een nota met uitgangspunten opstelt en ter vaststelling
(of ter informatie) aanbiedt aan de raad. Onderstaande nota’s zijn geactualiseerd
en worden eveneens eerst aan de CvdR voorgelegd ter consultatie:
- Nota waarderen, activeren en afschrijven 2019 (na consultatie ter informatie
aangeboden)
- Beheersverordening grond en grondontwikkeling 2019 (na consultatie ter
vaststelling aangeboden)
- Nota reserves en voorzieningen 2019 (na consultatie ter vaststelling
aangeboden)
- Nota verstrekte leningen en garantstellingen 2019 (na consultatie ter
vaststelling aangeboden)
- Treasurystatuut 2019 (na consultatie ter informatie aangeboden)
Besluit
De concept financiële verordeningen 2019 - en de daarmee samenhangende
nota’s - ter consultatie voor te leggen aan de Commissie van de Rekening.
4.11

Mandaatregeling 2019
Door wijzigingen in wet- en regelgeving, de bestuurspraktijk, de ambtelijke
organisatie en de bedrijfsvoering is het noodzakelijk/wenselijk om periodiek de
Mandaatregeling van de bestuursorganen College en Burgemeester te herzien.
In dat kader worden het college en de burgemeester voorgesteld de bijgaande
geactualiseerde Mandaatregeling 2019 en de Budgethoudersregeling 2019 vast
te stellen en deze per 1 maart 2019 in werking te laten treden.
Besluit
Het college:
1. De Mandaatregeling 2019 vast te stellen.
2. De huidige Mandaatregeling 2015, met uitzondering van de daarin opgenomen
derdenmandaten, in te trekken bij de inwerkingtreding van de Mandaatregeling
2019 per 1 maart 2019.
3. De Budgethoudersregeling 2019 vast te stellen.
4. De huidige Budgethoudersregeling 2010 in te trekken bij de inwerkingtreding
van de Budgethoudersregeling 2019 per 1 maart 2019.
5. De vaststelling en de inwerkingtreding van de nieuwe mandaatregeling en de
budgethoudersregeling conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht
openbaar bekend te maken.
6. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de voorgestelde
verlening van mandaat aan de griffier.
De burgemeester:
1. De voorgestelde mandaatregeling 2019 vast te stellen.

4.12

Toezichtbrief IBT - Financieel toezicht
De provincie is op diverse terreinen verantwoordelijk voor het toezicht op
gemeenten. Op basis van de afspraken uit het convenant InterBestuurlijk
Toezicht (IBT) wordt er ook toezicht gehouden op de gemeentelijke financiën. De
gemeenteraad wordt hier jaarlijks over geïnformeerd via een brief, waar het
college een afschrift van ontvangt. Evenals vorig jaar valt Lelystad, met
inachtneming van artikel 203 van de Gemeentewet, onder repressief toezicht met

de kleur oranje. Dit betekent dat de begroting en de begrotingswijzigingen geen
goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeven. Het college neemt kennis van
de inhoud van deze brief.
Besluit
Kennis te nemen van de ‘’Toezichtbrief IBT – Financieel toezicht’ zoals door
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland aan de gemeenteraad is
verstuurd.
4.13

Reactie op bevindingen interim controle 1018
De accountant heeft in oktober 2018 ter voorbereiding op de controle van de
jaarrekening 2018 de interim controle uitgevoerd. Daarbij heeft de controle zich
gericht op de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB). Het
college informeert de commissie van de rekening over haar standpunten en de
bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van deze tussentijdse controle.
Besluit
1. Kennis te nemen van de managementletter van de accountant naar aanleiding
van de tussentijdse controle 2018 .
2. De managementletter 2018 naar aanleiding van de tussentijdse controle en de
reactie van het college op de bevindingen van de accountant middels
bijgevoegde brief ter informatie aan de commissie van de rekening aan te bieden

4.14

Incidente subsidie stichting Lelystad Airport Moet Door
Ter ondersteuning van de bestuurlijke activiteiten rond de opening van Lelystad
Airport is een stichting opgericht die zich met behulp van publieksacties richt op
het doel Lelystad Airport Moet Door. Het college is content met deze bijdrage
vanuit de samenleving en is bereid het initiatief met een financiële bijdrage te
ondersteunen.
Besluit
1. De stichting Lelystad Airport Moet Door een incidentele subsidie te verlenen
tot een maximum van € 20.000,- voor- publieksgerichte- activiteiten in het kader
van de doelstelling van de stichting en waarvoor de bedragen op basis van een
door de stichting aan te leveren overzicht van inkomsten en uitgaven voor
ondernomen dan wel nog te ondernemen activiteiten beschikbaar worden
gesteld.
2. Dekking voor € 10.000 ten laste van college onvoorzien 2018 en € 10.000 ten
laste van college onvoorzien 2019

4.15

Voortgang aanbesteding Campus
Het college heeft kennis genomen van de uitkomst van de aanbesteding en heeft
geconstateerd dat deze hoger uitvalt dan het beschikbare budget. Met
toepassing van de aanbestedingsregels is de aanbesteding ongeldig verklaard
en stopgezet. Tegelijkertijd heeft het college besloten om een tweede openbare
aanbesteding te starten waardoor er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat. Het
college informeert de raad over de huidige stand van zaken en het
vervolgproces.

Besluit
1. Het aanbestedingsproces Campus voort te zetten met een openbare
aanbesteding met gewijzigde voorwaarden.

2. De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren over de stand van zaken
aanbesteding Campus.

Vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2019.
, voorzitter
, secretaris

