Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

Besluitenlijst College
12-10-2021
9:00 - 12:00
Kiekendief
Burgemeester Baltus
Wethouders Schoone, Baaten, De Vreede, Van Noort en loco gemeentesecretaris Schelling en bestuurssecretaris Pjetri.
Wethouder Elzakalai
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Voorstellen A-procedure

3.1

Actualisatie aanwijsbesluit Stadstoezicht
Op 22 juni 2021 heeft de raad de Verordening voor de fysieke leefomgeving
(VFL) vastgesteld. In deze verordening zijn verschillende verordeningen
samengevoegd namelijk: de Erfgoedverordening, de Rioolverordening,
Havenbeheersverordening Flevokust Haven, Havenbeheersverordening
Bataviahaven en delen van de Algemene plaatselijke verordening die betrekking
hebben op de fysieke leefomgeving. De vaststelling van de VFL geeft aanleiding
om de aanwijsbesluiten van de toezichthouders te actualiseren en om tevens de
havenmeesters aan te wijzen als toezichthouder
Besluit:

1. Alle eerdere aanwijsbesluiten voor de inspecteurs handhaving en de
BOA’s van het team Stadstoezicht en voor de inspecteurs bouwtoezicht
van het team Wabo in te trekken voor zover het betreft het toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, de Algemene plaatselijke
verordening, de Wet basisregistratie personen, de
havenbeheersverordening Flevokust Haven 2018 en de daarop
gebaseerde bepalingen binnen het gebied van de gemeente Lelystad.
2. De inspecteurs handhaving van het team Stadstoezicht aan te wijzen als
toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de
Woningwet, de Algemene plaatselijke verordening, de Wet
basisregistratie personen, de Verordening fysieke leefomgeving Lelystad
2021 en de daarop gebaseerde bepalingen binnen het gebied van de
gemeente Lelystad.
3. De BOA’s van het team Stadtoezicht aan te wijzen als toezichthouder in
de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht belast met
het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, de
Algemene plaatselijke verordening, de Wet basisregistratie personen, de
Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021 en de daarop
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gebaseerde bepalingen binnen het gebied van de gemeente Lelystad.
4. De inspecteurs bouwtoezicht van het team Wabo aan te wijzen als
toezichthouder in de zin van artikel 5:11van de Algemene wet
bestuursrecht belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de
Woningwet, de Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021 en de
daarop gebaseerde bepalingen binnen het gebied van de gemeente
Lelystad.
5. De havenmeesters van Bataviahaven en Flevokust Haven aan te wijzen
als toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19 van de Verordening fysieke
leefomgeving Lelystad 2021 en de daarop gebaseerde bepalingen
binnen het gebied van de gemeente Lelystad.

De burgemeester besluit
6. Alle eerdere aanwijsbesluiten voor de inspecteurs handhaving en de Boa’s
van het team Stadstoezicht in te trekken.

7. De inspecteurs handhaving van het team Stadstoezicht aan te wijzen als
toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht belast met het toezicht op de naleving van de Algemene
plaatselijke verordening voor zover de burgemeester het bevoegde
orgaan is, het toezicht op de Alcoholwet, en het toezicht op de Wet op de
kansspelen binnen het gebied van de gemeente Lelystad.
8. De BOA’s van het team Stadtoezicht aan te wijzen als toezichthouder in
de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht belast met
het toezicht op de Algemene plaatselijke verordening voor zover de
burgemeester het bevoegde orgaan is.

3.2

Beantwoording brief GS inzake ontwikkeling LAB fase 2
Gemeente en provincie stemmen af hoe LAB fase 2 tot ontwikkeling kan worden
gebracht en hoe de samenwerking met elkaar kan worden vormgegeven.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten van Flevoland
inzake de ontwikkeling van Lelystad Airport Businesspark fase 2 (LAB
fase 2).
2. Gedeputeerde Staten door bijgaande brief te informeren over de reactie
van het college van B&W van Lelystad.
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3.3

Warande - kredietaanvraag BRM Klein Nooten
Om in 2022 de kavels aan ontwikkelaars en particulieren uit te kunnen geven
moet het bouwrijp maken begin 2022 starten. Om dit te realiseren wordt nu een
krediet aangevraagd, zodat het werk in de markt gezet kan worden en de
planning gehaald kan worden.
Besluit:

1. Een budget van € 1.190.000,00, incl. V&T, excl. btw beschikbaar te
stellen voor het bouwrijp maken van plan Klein Nooten;
2. De kosten te dekken uit de grondexploitatie Warande deelgebied 1;
3. Geheimhouding ex artikel 55, lid 1 Gemeentewet op te leggen op de
bijlage Grondbedrijf.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Startnota Wet open overheid
De Wet open overheid (Woo) geeft invulling aan het actief, open, transparant en
zorgvuldig communiceren met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. Op 5 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met deze nieuwe
wet. Vooruitlopend op dit besluit heeft het kabinet in het voorjaar 2021 middelen
voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Dit alles is erop gericht dat in 2022
gestart kan worden met de invoering.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de startnota Wet open overheid.
2. De informatienota Wet open overheid aan te bieden aan de raad.
4.2

Beantwoording vragen JongLelystad ontruiming Punter
De fractie van JongLelystad heeft op 9 mei 2021 schriftelijke vragen gesteld over
de ontruiming van de Punter. In die woonwijk kwam in het weekend van 8 en 9
mei 2021 een verdachte lucht uit het riool. Na de eerste meldingen heeft de
Veiligheidsregio groot opgeschaald vanwege de verspreiding van benzineachtige stof met explosiegevaar. Een groot deel van de Punter is daarna
ontruimd. De vragen gaan over de inzet van de Veiligheidsregio, NL-alert,
crisiscommunicatie, coronaregels bij de ontruiming, opvang en verzorging van
bewoners en de informatievoorziening aan de getroffenen. Het college
beantwoordt de vragen met de bijgevoegde brief.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie van JongLelystad over de ontruiming van
de Punter met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.3

Informatie Toeslagenaffaire Q3
In de informatienota van 23 juni 2021 is aan de raad toegezegd de raad opnieuw
te informeren na Q3 over de voortgang van de ondersteuning van gedupeerden
in de Toeslagenaffaire. Ook informeren we de raad over de stand van zaken
aangaande het kwijtschelden van openstaande vorderingen.
De lijst van mogelijk gedupeerden is inmiddels gegroeid naar 472 inwoners. Het
overgrote deel (374) hiervan is inmiddels telefonisch of met een huisbezoek van
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het Op tijd erbij-team benaderd. De komende tijd wordt het overige deel van de
lijst nog benaderd.
Besluit:

1. De raad – door middel van bijgevoegde informatienota – te informeren
over de ondersteuning van gedupeerden en kwijtschelding van de
vordering gedupeerden.
4.4

Regiovisie Jeugd Flevoland
Het college vraagt de raad om kennis te nemen van de Regiovisie Jeugd
Flevoland en deze vast te stellen. De regiovisie wordt voorgelegd aan de
gemeenteraden van de Flevolandse gemeenten die samenwerken in de
jeugdhulpregio Flevoland. Daarmee kan de samenwerking in de regio worden
voortgezet en doorontwikkeld, zodat de zware en complexe jeugdhulp
beschikbaar is en blijft voor jeugdigen die dit nodig hebben. Met het vaststellen
van de regiovisie voldoen de Flevolandse gemeenten aan een vereiste uit de
Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) die door gemeenten in VNG-verband is
vastgesteld.
Besluit:

1. De Regiovisie Jeugd Flevoland vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de Regiovisie Jeugd Flevoland vast te stellen.
3. De Cliëntenraad Sociaal Domein de concept Regiovisie Jeugd Flevoland
toezenden als reactie op hun uitgebrachte advies op de consultatieversie
van 22 juli 2021.
4.5

Beantwoording schriftelijke vragen D66 kust en artikel omroep
De D66-fractie heeft naar aanleiding van het pleidooi van Friso de Zeeuw in
omroep Flevoland schriftelijke vragen gesteld.
Het college beantwoordt de vragen met deze brief.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de D66-fractie inzake de kust en artikel van omroep
Flevoland met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.6

Niet geïnde dwangsommen m.b.t. illegale kamerverhuur
In de media zijn berichten verschenen over de uitspraak van de rechtbank dat
door de gemeente opgelegde dwangsommen vanwege een handhavingszaak
m.b.t. illegale kamerverhuur niet geïnd kunnen worden. Dit omdat door de
gemeente bij de rechtbank onvoldoende bewijs kon worden overgelegd dat
aanmaningen naar de betrokken overtreder ook daadwerkelijk waren verzonden.
Door enkele, al eerder ingevoerde, maatregelen bij de gemeente wordt deze
ongewenste gang van zaken in de toekomst voorkomen.
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Besluit:

1.Naar aanleiding van vragen van de PVV en de PvdA over niet geïnde
dwangsommen illegale kamerverhuur de raad informeren conform bijgaande
informatie nota.
4.7

Waarnemingstoelage en vervanging secretaris / algemeen directeur
Besluit:

1. Te besluiten aan mevrouw D.T. de Blieck-Visser en mevrouw C.J.
Schelling met ingang van 1 september 2021 een waarnemingstoelage
voor de volledige dienstomvang (36 uur) toe te kennen zoals bedoeld in
artikel 3.10 Cao Gemeenten, voor de vervanging van de secretaris
tevens algemeen directeur.
2. Te besluiten om, tot het moment dat een nieuwe secretaris in dienst
treedt, de functie van secretaris tevens algemeen directeur op interim
basis te vervullen en hiertoe met spoed extern op zoek te gaan naar een
deskundige en ervaren interim kandidaat.
3. Te besluiten om de in punt 1 genoemde waarnemingstoelage toe te
kennen tot het moment dat de interim secretaris tevens algemeen
directeur is aangewezen.
4. Op grond van artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet ten aanzien van dit
besluit geheimhouding op te leggen tot het moment dat het vertrek van
de heer A. Schepers extern bekend is gemaakt.

Vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2021,

de loco secretaris,

de voorzitter,
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