Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
14-09-2021
9:00 - 12:00
Kiekendief
Burgemeester Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, De Vreede, Van Noort en loco
gemeentesecretaris Schelling en bestuurssecretaris Pjetri.

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Vaststelling jaarlijkse subsidie 2020 MEE IJsseloevers
Stichting MEE IJsseloevers ontvangt jaarlijks een begrotingssubsidie voor de
inzet in de Sociaal Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams, MEE op Weg en voor
enkele aanpalende activiteiten. MEE heeft haar activiteiten en het
subsidiebedrag over 2020 verantwoord. Voorgesteld wordt om de subsidie voor
het jaar 2020 vast te stellen.
Besluit:

1. De subsidie 2020 van MEE IJsseloevers vast te stellen op € 771.572,3.2

Benoeming stadsdichter 2021 - 2023
Op basis van de uitslag van de finaleavond op 13 juli, heeft het college Thomas
Gerla benoemd tot Stadsdichter van Lelystad voor de periode 2021 – 2023. Het
is voor Thomas Gerla de tweede keer dat hij deze titel draagt. Hij was ook
stadsdichter in 2017-2019.
Sinds 2005 heeft het college elke twee een stadsdichter en één keer een juniorstadsdichter benoemd. Elke stadsdichter heeft op eigen wijze een artistieke
invulling gegeven aan de opdracht om minimaal 6 keer per jaar op verzoek van
de gemeente Lelystad of op eigen initiatief een gedicht te maken over een
actuele en/of bijzondere gebeurtenis in de gemeente Lelystad.
Tijdens de finaleavond kon iedereen thuis meekijken naar de live-stream en via
de website van de bibliotheek een stem uitbrengen op een van de twee
finalisten. Uiteindelijk brachten 554 mensen hun stem uit en zaten er maar 20
stemmen tussen Thomas Gerla en de andere kandidaat Manou Kamstra.
Besluit:

1. In het kader van het gemeentelijk cultuurbeleid Thomas Gerla,
woonachtig in Lelystad voor de jaren 2021 – 2023 te benoemen tot
‘Stadsdichter van Lelystad’
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Kapitaaluitbreiding Alliander
De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Alliander N.V. Alliander staat voor
grote investeringen als gevolg van de energietransitie en vraagt mede daarom
aan de aandeelhouders een versterking van het kapitaal middels het uitgeven
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van een obligatielening die later omgezet kan worden in aandelenkapitaal. Op
basis van het Lelystads aandelenpercentage gaat het om een te verstrekken
lening van ca. € 3,8 miljoen.
Besluit:

1. Voornemens te zijn in te gaan op het verzoek van Alliander tot
versterking van de kapitaalstructuur door het verstrekken van een
reverse converteerbare hybride obligatielening naar rato van ons
aandelenbezit; te weten € 3.832.874,-;
2. Niet voornemens te zijn om meer dan pro rato van ons aandelenbezit te
verstrekken.
3. De Raad voor te stellen: geen wensen of bedenkingen te uiten op de
gevraagde kapitaalversterking van Alliander N.V. alvorens het college
over gaat tot een definitief besluit
4.2

Normenkader 2021
Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is belangrijk dat de
geldende regelgeving duidelijk vastligt. Het college is primair verantwoordelijk
voor de naleving van de wet- en regelgeving en moet dus permanent inzicht
hebben in de relevante wet- en regelgeving.
Het college stelt daarom jaarlijks een normenkader op waarin wordt aangegeven
welke wet- en regelgeving (waaronder gemeentelijke verordeningen) van
toepassing is bij de rechtmatigheidscontrole. Dit normenkader wordt aan de
gemeenteraad ter kennisgeving aangeboden.
Besluit:

1. Het financiële Normenkader 2021 vast te stellen
2. De raad met bijgevoegde informatienota te informeren over vastgestelde
financiële normenkader 2021.
4.3

Afspraken MRA Duurzaamheid Top 2021
Op 15 oktober a.s. wordt door de MRA een Duurzaamheid Top gehouden.
Anders dan bij de Top in voorgaande jaren is het de bedoeling om de komende
Duurzaamheid Top op (maximaal) vijf vooraf uitgewerkte onderwerpen op de dag
van de Duurzaamheid Top zelf, tot ondertekening te komen.
De colleges van alle MRA partners en betrokken bedrijfsleven en instellingen
hebben in afgelopen maanden reactie kunnen geven op conceptafspraken voor
de komende Duurzaamheid Top. Op basis hiervan heeft de MRA definitieve
afspraken op vijf thema’s uitgewerkt en met een begeleidende brief naar alle
partners gestuurd. Hiermee kan in aanloop naar de Top formele besluitvorming
plaats vinden.
Besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde MRA greendeal houtbouw.
2. Niet in te stemmen met de voorgestelde MRA greendeal textiel.
3. In te stemmen met de voorgestelde MRA greendeal fiets als lid van het
peloton.
4. In te stemmen met de voorgestelde MRA afspraak over plastic.
5. Niet in te stemmen met de voorgestelde MRA afspraak over circulair
opdrachtgeven en inkopen.
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6. Wethouder Jack Schoone te mandateren om de afspraken op
ondergeschikte punten aan te passen.
7. De raad te informeren met bijgaande informatiebrief.
Burgemeester:
8. Wethouder Jack Schoone op te dragen om de onder besluitpunten 1,3 en 4
opgenomen deals en afspraken namens de gemeente Lelystad te ondertekenen.
4.4

Garantstelling huur gebouw FlevoMeer Bibliotheek
Het college heeft de gemeenteraad het besluit voorgelegd om een nieuwe
garantstelling af te geven voor de huur van het gebouw aan de Promesse 4 waar
de openbare bibliotheek is gevestigd. De gemeenteraad wordt daarmee in de
gelegenheid gesteld om wensen of bedenkingen te uiten. Het huidige
huurcontract voor de locatie van de bibliotheek eindigt op 8 februari 2024. De
FlevoMeer Bibliotheek is tot overeenstemming gekomen met de verhuurder voor
een nieuwe huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar vanaf 1 januari
2022. De onderhandelingen zijn gevoerd met het oog op betere
huurvoorwaarden in combinatie met een lagere huurprijs en duidelijkheid over de
huisvesting van de openbare bibliotheek voor langere tijd.
Besluit:

1. Voornemens te zijn een garantie af te geven aan Bouwinvest Real
Estate Investors B.V., inhoudende dat indien de Stichting FlevoMeer
Bibliotheek niet aan zijn betalingsverplichting als huurder kan voldoen,
de gemeente de huurpenningen ( € 443.357,--, exc. btw, prijspeil 1-12022) voor de duur van het huurcontract (tot 8 februari 2034) zal
voldoen;
2. De raad voor te stellen: geen wensen of bedenkingen te uiten ten
aanzien van het besluit van het college om een garantie af te geven aan
Bouwinvest Real Estate Investors B.V., inhoudende dat indien de
Stichting FlevoMeer Bibliotheek niet aan zijn betalingsverplichting als
huurder kan voldoen, de gemeente de huurpenningen ( € 443.357,--,
exc. btw, prijspeil 1-1-2022) voor de duur van het huurcontract (tot 8
februari 2034) zal voldoen.
4.5

Plan van aanpak transitie omgevingsplan Lelystad
Het college bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Vanaf de
inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente automatisch een
tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan is een verzameling van de
huidige bestemmingsplannen en onderdelen van ander ruimtelijk beleid. Dit
tijdelijke omgevingsplan moet uiterlijk in 2030 getransformeerd zijn tot een nieuw
omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Het
omgevingsplan draagt bij aan heldere regelgeving, stelt de leefomgeving
centraal, biedt meer ruimte voor maatwerk en draagt bij aan snellere en betere
besluitvorming bij initiatieven. Het omgevingsplan biedt in potentie dus ook grote
kansen om de ambities van Lelystad waar te maken en te versnellen. Daarvoor
is een goed fundament nodig met passende uitgangspunten.
Het college vraagt de gemeenteraad om nu alvast uitgangspunten vast te stellen
voor de transitie naar het definitieve omgevingsplan voor Lelystad. Deze
uitgangspunten zijn nodig om doelgericht te werken aan de transitie naar een
nieuw omgevingsplan.
Besluit:
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De gemeenteraad voor te stellen om de navolgende uitgangspunten vast te
stellen voor het nieuwe Omgevingsplan voor Lelystad:

1. Het omgevingsplan staat ten dienste van de in de omgevingsvisie
vastgelegde ambities;
2. De mogelijkheden van de Omgevingswet worden actief benut voor de
verbetering van onze dienstverlening;
3. De transitie wordt gefaseerd aangepakt met de prioritering op basis van
de Omgevingsvisie.
4.6

Huisvuilinzameling
Het college heeft besloten de verwerking van het huishoudelijke gft conform de
ballotageovereenkomst bij HVC onder te brengen per 1 januari 2022. Het huidige
contract met Orgaworld loopt af per 31-12-2021. Met deze route geeft de
gemeente verdere invulling aan het aandeelhouderschap.
Besluit:

1.

2.
3.

4.7

a. Een opdracht te verlenen voor de verwerking van het
huishoudelijke gft conform de ballotage- overeenkomst, in
afwijking van het aanhangsel daarbij, aan HVC per 1 januari
2022.
a. HVC op de hoogte stellen van dit besluit door middel van
bijgevoegde brief.
a. Op grond van artikel 55, lid 1, van de gemeentewet ten aanzien
van de bijlagen: Rapportage verkenning inbesteding Avalex;
Brief AVR 23 juli 2021; Memo HVC d.d. 11 augustus 2021
inzake AVR; Brief HVC d.d. 30 juli 2021 gericht aan AVR; Brief
gft-verwerking d.d. 15 september 2021; Brief gft-verwerking d.d.
4 juni 2021 geheimhouding op te leggen
.

Compensatie zorgaanbieders meerkosten door Corona 2021 sociaal
domein
Door de coronacrisis worden zorgaanbieders geconfronteerd met extra kosten
voor het naleven van de RIVM-richtlijnen. De VNG en het Rijk hebben extra
financiële middelen beschikbaar gesteld om deze kosten te kunnen
compenseren. Gemeente Lelystad zal aan lokaal gecontracteerde aanbieders de
werkelijke meerkosten die in het jaar 2021 zijn/worden gemaakt, vergoeden.
Besluit:

1. De in 2021 gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp en Wmo te
compenseren voor meerkosten als gevolg van coronamaatregelen
volgens de uitwerking meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 (bijlage 2)
van de VNG, waarbij de minderkosten in mindering gebracht moeten
worden op de te compenseren werkelijke meerkosten;
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2. Voor toekenning van de compensatie een akkoordverklaring te laten
ondertekenen door de aanbieders (zie bijlage 1);
Burgemeester:
3. De vertegenwoordiging van de gemeente Lelystad bij de ondertekening
van het onder 1.2 genoemde document voor compensatie van de
meerkosten binnen Jeugdzorg en Wmo op te dragen aan de Teamleider
Onderwijs en Jeugd en de Teamleider Maatschappelijke ondersteuning
en Gezondheidszorg.
4.8

Kwartaalrapportage Wonen Q2 2021
Conform afspraak bij de vaststelling van de Woonvisie 2016-2020 informeert het
college de gemeenteraad elk kwartaal over de stand van zaken rond wonen in
Lelystad.
Besluit:

De Raad door middel van bijgevoegde informatienota “Kwartaalrapportage
Wonen Q2 2021” te informeren over de stand van zaken rond wonen in Lelystad.

Vastgesteld in de vergadering van 21 september 2021.

Secretaris,

voorzitter,
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