Datum
Tijd
Locatie
Aanwezigen

Besluitenlijst College
01-06-2021
9:00 - 12:00
Digitaal
Voorzitter burgemeester Meijdam, wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van
Noort en De Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris
De Boer / Pjetri.

Toelichting

3.1

Aanvragen preventieakkoord Lelystad
Vanuit VWS worden gemeenten (en regio’s) uitgenodigd/gestimuleerd om een
lokaal preventieakkoord af te sluiten en zo doende verder invulling te geven aan
de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord. Lelystad heeft samen met
partners een preventieakkoord ontwikkeld. Hierop is positief advies afgegeven
van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden van de VNG.
Voor het verkrijgen van een uitvoeringsbudget, voor het lokale preventieakkoord,
zal deze ingediend moeten worden bij het ministerie van VWS. De ambitie van
het preventieakkoord is om kinderen gezond op te laten groeien in LelystadOost.
Besluit
Een aanvraag in te dienen voor een ondersteuningsbudget voor het lokale
Preventieakkoord van de gemeente Lelystad bij het Ministerie van VWS.

3.2

Benoeming lid Raad van Toezicht van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Als deelnemer van de SVn heeft de gemeente inspraak in de benoeming van
leden van de Raad van Toezicht van SVn. Op verzoek van de directie van SVn
heeft het college de benoeming van een nieuw lid van deze Raad overwogen.
Het college ziet geen reden hier bezwaar tegen aan te tekenen.
Besluit
In te stemmen met de benoeming van de heer dr. M. Schoenmaker als lid van de
Raad van Toezicht van SVn.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Inrichtingsplan JEL (Jeugd BV)
De raad heeft met de Aanpak Sociaal Domein onder andere besloten om de
toegang en regie tot de jeugdhulp anders in de richten en heeft daarbij ook
besloten dat deze ingericht wordt in de vorm van een gemeentelijke BV (JEL).
Het college bereidt met dit besluit de oprichting van JEL voor toegang en regie
op de jeugdhulp voor. Dit door uitgangspunten als normaliseren en versoberen
met aandacht voor eigen kracht te organiseren in een nieuwe organisatie,
waarbij deze uitgangspunten zijn vertaald naar inrichting, werkwijze, functies,
formatie en financiën.
Besluit
1. In te stemmen met het Inrichtingsplan JEL, inclusief de bijlagen 1 tot en
met 4, en deze ter informatie te delen met de raad.

4.2

Uitwerking motie governance verbonden instellingen
Door de raad is de motie Governance verbonden instellingen aangenomen. De
raadsinformatienota geeft de uitwerking van deze motie. In de
raadsinformatienota wordt ingegaan op de punten uit de motie governance
verbonden instellingen waarbij in de bijlagen een gedetailleerder overzicht van
de governance ten aanzien van prestatie van verbonden partijen en (grotere)
subsidierelaties wordt gegeven.
Besluit
De informatienota Uitwerking motie governance verbonden instellingen te
verzenden aan de Raad.

4.3

Begrotingsmonitor mei 2021
De begrotingsmonitor wordt driemaal per jaar opgesteld en biedt het
gemeentebestuur inzicht in de belangrijkste financiële ontwikkelingen binnen de
gemeentebegroting. De analyses uit deze begrotingsmonitor geven een
weergave van het op dit moment ingeschatte jaarrekeningresultaat 2021. Op dit
moment wordt er een nadelig jaarrekeningresultaat over 2021 ingeschat van
afgerond €1,6 miljoen.
Het begrotingsjaar is echter nog niet over de helft en er zijn nog diverse factoren
die een invloed kunnen hebben op het uiteindelijke jaarrekening-resultaat.
Gezien alle mogelijke ontwikkelingen is de kans net zo goed aanwezig dat er per
einde boekjaar – onder aan de streep - geen sprake zal zijn van een tekort. Er is
sprake van aanzienlijke bandbreedtes van enkele miljoenen euro’s ten opzichte
van de begroting, zowel positief als negatief. De financiële onzekerheden zijn
ieder jaar aanzienlijk, waarbij het vooral van belang is de ontwikkelingen
nauwgezet te volgen.
Besluit
1. De begrotingsmonitor mei 2021 vast te stellen.
2. De raad de begrotingsmonitor mei 2021 beschikbaar te stellen, met
bijgevoegde informatienota.

4.4

Ondersteunen Motie Stop met sturen aan de achterkant
Het college van de gemeente Lelystad is gevraagd de motie Stop met sturen aan
de achterkant mede in te dienen en daarmee deze motie te ondersteunen. Op 16
juni 2021 wordt door alle gemeenten gestemd over de inzet van deze motie bij
de VNG (Verenging Nederlandse Gemeenten). De motie komt voort uit de
zorgen vanuit de gemeente Hilversum om de landelijk oplopende kosten voor het
gemeentelijk afvalbeheer en de positie van dit afvalbeheer in de transitie naar de
circulaire economie. Het doel van de motie is om de belangen van de inwoners
van de gemeenten te behartigen. Het gaat erom het gemeentelijk afvalbeheer
betaalbaar te houden voor inwoners én hiermee bij te dragen aan de transitie
naar een circulaire economie.
Als de VNG instemt met deze motie willen de gemeenten dat de producenten
verantwoordelijk gaan worden voor de milieu- en verwijderingskosten van alle
consumptiegoederen en verpakkingen. Dit zou de inzet moeten zijn vanuit VNG
als er gesprekken over onder andere nieuw beleid met het Rijk en andere
partijen die met afvalverwerking bezig zijn, plaats gaan vinden.
Besluit

1. De voorgestelde Motie “Stop met sturen aan de achterkant” van de
gemeente Hilversum te ondersteunen en mede in te dienen ter stemming
bij de VNG.
4.5

Bestemmingsplan Warande Klein Nooten
Besluit
Aan te houden.

4.6

Reactie Clientenraad op inburgeringsvoorstel
De Cliëntenraad sociaal domein Lelystad is gelijktijdig met de gemeenteraad in
februari geïnformeerd over de uitvoering van de Wet Inburgering per 1 januari
2022. De cliëntenraad heeft naar aanleiding daarvan een reactie naar het college
gestuurd, die nu wordt beantwoord.
Besluit
1. Kennis te nemen van de reactie van de Cliëntenraad sociaal domein
Lelystad.
2. Bijgevoegde brief aan de cliëntenraad te zenden als antwoord op de
reactie.

4.7

Oprichten Jeugd BV
Op 16 februari 2021 heeft het college besloten het voornemen te hebben de
Jeugd BV op te richten. Dit voornemen is ter wensen en bedenkingen aan de
raad van de gemeente Lelystad voorgelegd die tijdens de vergadering van 23
maart 2021 heeft besloten geen wensen en bedenkingen te uiten tegen dit
voorgenomen besluit. Conform de Gemeentewet kan het college nu overgaan tot
het daadwerkelijk oprichten van de Jeugd BV.
Besluit
1. De besloten vennootschap Jeugd BV op te richten op basis van de reeds
op 16 februari 2021 vastgestelde en voor wensen en bedenkingen aan
de raad voorgelegde akte van oprichting, waarbij in artikel 6.1.2., lid xiii
het bedrag van € 150.000,- wordt opgenomen.

4.8

1e Partiële herziening bestemmingsplan Bataviahaven
Het nu geldende bestemmingsplan Bataviahaven 2015 voorziet reeds in de bouw
van 5 bouwblokken voor woningbouw en voorzieningen aan de havenkom. Het
doel van de partiële herziening is om een actueel toetsingskader te bieden voor
de ontwikkeling van de resterende ontwikkelblokken binnen het plangebied. De
partiële herziening betreft een aanpassing op de volgende onderwerpen; een
wijziging van de parkeernormen, wijziging van de toegestane bouwhoogten
(deze richt zich meer op het gewenste eindbeeld) en het samenvoegen van de
bouwblokken 4 en 5. De voorliggende partiële herziening voorziet niet in nieuwe
functies of in een uitbreiding van het programma.
Besluit

1. Het concept ontwerpbestemmingsplan 1e Partiële herziening van het
bestemmingsplan Bataviahaven vrij te geven voor het overleg ex artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.
2. Het concept ontwerpbestemmingsplan toe te zenden aan de wettelijke
overleginstanties met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen ter
kennis van uw college te brengen.
3. Geen inspraakprocedure volgens de inspraakverordening te doorlopen
4. De raad te informeren over dit besluit middels bijgevoegde
raadsinformatienota.
4.9

Controlerapport handhaving Afvalzorg
Er is al enige tijd discussie over de hoogte van de afvalbergen aan de
Zeeasterweg en of de overheid moet handhaven. In april is een nieuwe controle
uitgevoerd bij Afvalzorg met als uitkomst dat de maximale hoogte van de
afvalberg 12,1 meter is. Dit valt binnen de maximale norm van 15 meter, zoals in
het bestemmingsplan staat. De afvalbergen zijn dus niet te hoog. Verder is
duidelijk geworden dat provincie Flevoland het bevoegde orgaan is op het gebied
van handhaving van het bestemmingsplan bij Afvalzorg.
Besluit
1. Kennis te nemen van het controlerapport Afvalzorg en het ter
beschikking te stellen aan de raad.
2. De raad te informeren dat de provincie het bevoegd gezag is.

4.10

Beeldregieplan Lelycentre gebied
Voor het Lelycentre gebied was nog geen ruimtelijke visie en beeldregieplan op
basis waarvan initiatieven konden worden beoordeeld. Dit heeft geleid tot een
onsamenhangend geheel met betrekking tot bebouwing (ligging en architectuur)
en de inrichting van de openbare ruimte. Een beeldregieplan is van belang om
aan de voorkant te kunnen sturen op de kwaliteit van de bebouwing en hierdoor
van de (her) ontwikkelingen van het hele gebied.
Het ontwerp beeldregieplan Lelycentre gebied is in september 2020 vrij gegeven
voor inspraak. De terinzagelegging heeft van 17 september tot 29 oktober 2020
plaatsgevonden. De reacties zijn afgewogen en hebben geleid tot enkele
aanpassingen van het beeldregieplan. Met de vaststelling ontstaat er niet alleen
duidelijke richting voor een samenhangende straat- en bebouwingsbeeld, maar
heeft Lelystad ook een gedragen document om de gemeentelijke ambitie voor
het Lelycentre gebied uit te dragen en verder vorm te geven.
Besluit
De raad voor te stellen:

1. De ‘Nota van Inspraak en gemeentelijke reactie’ vast te stellen.
2. Het (ontwerp) Beeldregieplan Lelycentre gebied gewijzigd vast te stellen
– overeenkomstig de 'Nota van Inspraak en gemeentelijke reactie’.
4.11

Verordening Jeugdhulp 2021
Door wijziging van wet- en regelgeving in het kader van de Jeugdwet,
ontwikkelingen inzake de toegang tot jeugdhulp en door gewijzigde jurisprudentie
is de huidige verordening jeugdhulp niet meer actueel. Dit levert in de praktijk

problemen op. De verordening is daarom nu in overeenstemming gebracht met
geldende wet- en regeling en actuele jurisprudentie ten aanzien van de
jeugdhulp.
Besluit
1. De raad voor te stellen de Verordening Jeugdhulp Lelystad 2021 vast te
stellen;
4.12

Ontwikkelingsplan en grondexploitatie Stationsgebied Lelystad
Het college heeft binnen de door de raad gestelde kaders het Ontwikkelingsplan
Stationsgebied Lelystad opgesteld. Met het toevoegen van circa 600 woningen
en kantoorruimte wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het
gebied en een bijdrage geleverd aan de groeiopgave voor Lelystad. Ook de
openbare ruimte wordt aangepakt en de leefbaarheid wordt verbeterd. Het
gebied blijft prima bereikbaar voor de fietser, voetganger en automobilist. Het
openbaar vervoer wordt verbeterd en het gebied krijgt een bijzondere groene
uitstraling als entree van de Hoofstad van de Nieuwe Natuur.
Het toevoegen van betaalbare woningen in de directe nabijheid van het
openbaar vervoer en het centrum draagt bij aan verdere versterking van het
centrum. Het plan wordt nu voorgelegd aan de raad en na instemming kan een
aanvraag worden ingediend voor de regeling Woningbouwimpuls (WBI) bij het
Rijk. Met deze regeling wordt een versnelling van de woningbouw in Nederland
gestimuleerd.
Besluit
1. Geheimhouding op te leggen op de bijlage grondexploitatie
Stationsgebied, op grond van artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2
Gemeentewet.
De raad voor te stellen:
2. Kennis te nemen van het Ontwikkelplan Stationsgebied en in te
stemmen met de volgende daarin opgenomen in nauw onderling
samenhangende hoofdelementen:
a. ca. 600 woningen aan het plangebied toe te voegen in de
deelgebieden Hanzepark, RGB-cluster, Getronics en Zilverpark West;
b. de toe te voegen woningen onder te verdelen in 30% sociale huur,
15% goedkope huur, 20% goedkope koop, 20% middenkoop en 15%
duur;
c. het toevoegen van ca. 12.000 m2 werkruimte;
d. de realisatie van een eilandbusstation;
e. een kwalitatief hoogwaardige groene openbare ruimte;
f. om bovenstaande hoofdelementen mogelijk te maken door binnen het
plangebied de verkeersintensiteit op de Visarenddreef, Stationslaan en
Middenweg met circa 45% ten opzichte van prognose 2030 terug te
dringen, en;
g. rondom/in het Stationsgebied een snelheidsverlaging door te voeren
van 70/50 km/u naar 50/30 km/u;
3. Het college te verzoeken om op basis van het Ontwikkelingsplan
Stationsgebied en de bijbehorende grondexploitatie een aanvraag op te
stellen en in te dienen in het kader van de regeling Woningbouwimpuls.
4. Het tekort op de grondexploitatie Stationsgebied € 8.065.000 te dekken
door voor € 2.795.000 een beroep te doen op de Reserve Ontwikkeling
Stad en € 5.270.000 uit de aan te vragen subsidie in het kader van de
regeling Woningbouwimpuls.

5. De grondexploitatie Stationsgebied vast te stellen onder voorbehoud van
toekenning van de aan te vragen subsidie uit de regeling
Woningbouwimpuls en de herziening van de grondexploitatie Hanzepark.
6. Het college, na toekenning van de aangevraagde subsidie uit de regeling
Woningbouwimpuls en herziening grondexploitatie Hanzepark, te
machtigen tot het doen van uitgaven en investeringen tot het bedrag van
de in de grondexploitatie begrote bedragen.

4.13

Beantwoording vragen Porteum
Aan te houden.

4.14

Aanvragen Plan van Scholen 2022-2025
Besluit
1. Het verzoek van Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) voor
opname van een protestants-christelijke basisschool in het Plan van
Scholen 2022 - 2025 niet te honoreren;
2. Het verzoek van Stichting vrijeschool Lelystad (SVL) voor opname van
een vrijeschool in het Plan van Scholen 2022 – 2025 niet te honoreren;
3. Vanwege het niet honoreren van beide aanvragen de op- en vaststelling
van het Plan van Scholen 2022 – 2025 achterwege te laten;
4. SCPO en SVL binnen 14 dagen na vaststelling van het besluit hierover
te informeren;
5. De raad te informeren, met de bijgevoegde informatienota, over het
besluit om de verzoeken van SCPO en SVL voor opname van een
protestants-christelijke basisschool en vrijeschool in het Plan van
Scholen 2022-2025 niet te honoreren.

Vastgesteld in de vergadering van 8 Juni 2021.

, secretaris.

, voorzitter

