Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezigen

12-01-2021
9:00 - 12:00
Digitaal
Voorzitter burgemeester Meijdam, wethouders Sparreboom, Schoone, Baaten, Van
Noort en De Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris
De Boer

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Buitengewone aandeelhoudersvergadering Alliander 20 jan 21
Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Alliander N.V. en heeft daarmee
stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Op 20 januari 2021 wordt een
buitengewone vergadering van aandeelhouders (Bava) gehouden vanwege de
voorgenomen benoeming van een lid van de raad van
commissarissen. Voorgesteld wordt in te stemmen met de benoeming.
Besluit
College
1. Kennis te nemen van de agenda(punten) van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van Alliander N.V. van 20 januari 2021 en
a. bij agendapunt 2 de benoeming van de heer G. Penning tot lid van de Raad
van Commissarissen goed te keuren.
Burgemeester
1. Dhr. A. Bonsen, wethouder Oost Gelre, vertegenwoordiger van het Nuval
platform, te machtigen tot het uitbrengen van een stem tijdens de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van Alliander N.V. op 20 januari
2021 door het ondertekenen van bijgevoegde volmacht.

3.2

Mandaatregeling 2021 en Budgethoudersregeling 2021
Besluit
Aan te houden.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Reactie op bevindingen van de managementletter 2020
De accountant heeft in oktober/november 2020 ter voorbereiding op de controle
van de jaarrekening 2020 de interim controle uitgevoerd. De controle richt zich
op de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB). In de
managementletter komen de bevindingen en aanbevelingen aan de orde evenals
de aandachtspunten voor de jaarrekening 2020.
Besluit
1. Kennis te nemen van de managementletter van de accountant naar aanleiding
van de tussentijdse controle 2020 en in te stemmen met de reactie van het
management op de aanbevelingen van de accountant zoals opgenomen in de
managementletter.
2. De managementletter 2020 naar aanleiding van de tussentijdse controle en de
daarin opgenomen reactie van het management op de bevindingen van de
accountant met bijgevoegde brief ter informatie aan de commissie van de
rekening aan te bieden

4.2

Beantwoording schriftelijke vragen bermbeheer buitengebied
De fractie CU heeft, naar aanleiding van de nieuwe plannen voor het verpachten
van de bermen in het buitengebied, schriftelijke vragen gesteld. Het college
beantwoordt de vragen met deze brief.
Besluit
De schriftelijke vragen van de fractie CU inzake het bermbeheer in het
buitengebied met de bijgevoegde brief te beantwoorden.

4.3

Verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan Lelystad - Haven
Werkeiland
Omdat het bestemmingsplan Lelystad - Haven Werkeiland in 2010
onherroepelijk is geworden en de beleidswijzigingen, zoals de aanwijzing tot
gemeentelijk monument, het cultuurbeleid en de Kustvisie geen aanleiding
geven tot een wijziging van het bestemmingsplan wijst het college het verzoek tot
aanpassing van het bestemmingsplan door een bewoner van Werkeiland af.
Tevens is in de afweging voor dit besluit een petitie van de Eilandraad betrokken.
Met dit besluit wordt het geldende bestemmingsplan en de
ontwikkelmogelijkheden in stand gelaten. Een wijziging van de plannen tast het
vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel aan en leidt tot grote financiële
consequenties. De betreffende ontwikkelaars hebben immers het recht om op de
betreffende locaties te mogen ontwikkelen.
Besluit
1. Geheimhouding op de inhoud van de financiële bijlage bij dit besluit op te
leggen op basis van artikel 55 lid 1 Gemeentewet.
2. De raad voor te stellen:
a. Het verzoek van de aanvrager, om het bestemmingsplan Lelystad - Haven
Werkeiland te wijzigen, af te wijzen en geen financiële middelen beschikbaar te
stellen voor enige aanpassing.
b. Verzoeker te informeren over dit besluit conform bijgevoegde conceptbrief.
c. De door het college op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet opgelegde
geheimhouding op de inhoud van de financiële bijlage bij dit besluit te
bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet.

4.4

Voortgang aanbesteding lokale jeugdhulp 2021
Op 2 juli 2020 heeft de raad ingestemd met de Aanpak Sociaal Domein. De raad
heeft besloten om o.a. het lokale maatwerk voor jeugdhulp opnieuw aan te
besteden per 1 juli 2021.
De afgelopen weken is het proces voor de aanbesteding van de lokale jeugdhulp
verder uitgewerkt. De aanbestedingsvorm als een SAS-procedure (Sociale en
Andere Specifieke Diensten) is gekozen en de segmenten en bekostigingsvorm
voor de inkoop zijn verfijnd en aangescherpt om een betere onderscheid tussen
de segmenten te realiseren en daardoor een betere aansturing op de prestaties
van de aanbieders mogelijk te maken. De raad wordt hierover geïnformeerd via
de maandrapportage Jeugd BV.
Besluit
De raad met de bijgevoegde maandrapportage te informeren over de voortgang
rond de Jeugd BV en de aanbesteding lokale jeugdhulp 2021 die met een SASprocedure (Sociale en Andere Specifieke Diensten) in de markt wordt gezet en
de aanscherping c.q. verfijning van de segmenten en bekostigingsvorm.

Vastgesteld in de vergadering van 19 Januari 2021.

