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Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
15-06-2021
9:00 - 12:00
Kiekendief
Burgemeester Meijdam
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, De Vreede, Van Noort en
gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris De Boer/Pjetri.

Toelichting

3.1

Wijziging Reglement Burgerlijke Stand - aangepast
Per besluit van 18 mei 2021 heeft het college besloten om het ook voor
voormalige burgemeesters, wethouders, raadsleden en in Lelystad wonende
leden van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland mogelijk te maken om
te worden aangewezen als (onbezoldigd) ambtenaar van de burgerlijke stand. In
die hoedanigheid kunnen zij huwelijken voltrekken. Met het voorstel om het ook
voor in Lelystad wonende (voormalige) leden van provinciale staten van de
provincie Flevoland mogelijk te maken om te worden aangewezen, is niet
ingestemd. Vanwege procedurele redenen is dit laatste onderdeel niet
overeenkomstig in het Reglement burgerlijke stand opgenomen. Om dit te
herstellen, moet een nieuw besluit worden genomen.
Besluit
1. Het niet mogelijk te maken voor in Lelystad wonende (voormalige) leden
van provinciale staten van de provincie Flevoland om te kunnen worden
aangewezen als (onbezoldigd) ambtenaar van de burgerlijke stand.
Hiertoe wordt artikel 3, onder b, van het Reglement Burgerlijke Stand
2020 gewijzigd en komt te luiden:
b. (onbezoldigd) buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, te
weten:
• de (voormalige) burgemeester;
• de (voormalige) wethouders;
• de (voormalige) leden van de gemeenteraad;
• de in Lelystad wonende (voormalige) leden van gedeputeerde staten
van de provincie Flevoland.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en
werkt terug tot en met 3 juni 2021.

3.2

Contractering 2021-2026 aanbieders lokale jeugdhulp
Gemeente Lelystad koopt jeugdhulp in en doet dit zelf (lokaal) of in
samenwerkingsverband (regionaal). Doel hiervan is te kunnen beschikken over
voldoende aanbod van jeugdhulp in Lelystad, zowel in kwantitatief als kwalitatief
opzicht om zo de zorgcontinuïteit voor de jeugdigen te kunnen waarborgen. Dit
collegebesluit betreft de jeugdhulp voor contractjaar 2021-2026 die de gemeente
rechtstreeks inkoopt en niet via een samenwerkingsverband.
Jeugdhulpaanbieders worden afzonderlijk over dit collegebesluit geïnformeerd
via de communicatiekanalen die horen bij deze inkooptrajecten, zoals
aanbestedingsplatforms.

Besluit
College:

1. Akkoord te gaan met de uitkomst van de aanbesteding voor de lokale
jeugdhulp 2021;
2. De bijgevoegde raamovereenkomsten per perceel vast te stellen en aan
te gaan met de betreffende aanbieders die op grond van de uitkomst van
de gevoerde (SAS of Open House) aanbestedingsprocedure zijn
geselecteerd.
Burgemeester:
3. Wethouder van Jeugdzorg en Onderwijs Van Noort te mandateren de
onder 2. genoemde raamovereenkomsten te ondertekenen.
3.3

Charter diversiteit
Gemeente Lelystad wil als werkgever een goede afspiegeling zijn van de
samenleving en gelijke kansen bevorderen, met als doel een krachtige
gemeentelijke organisatie, passend bij de inwoners van Lelystad. Door het
Charter Diversiteit te ondertekenen committeert gemeente Lelystad zich aan
meer inclusie en een grotere diversiteit op de werkvloer, waaronder culturele,
etnische en religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI en arbeidsvermogen.
Besluit
1. Teneinde diversiteit en inclusie bij gemeente Lelystad te bevorderen aan
te sluiten bij het Charter Diversiteit, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit
besluit.
2. De directie opdracht te geven zorg te dragen voor formulering van
organisatiedoelen en inbedding van een werkwijze in lijn met de Charter
Diversiteit in het algemene organisatiebeleid.
Burgemeester:
1. Wethouder Schoone te mandateren om het Charter Diversiteit, zoals
opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, te ondertekenen.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

ESF subsidieaanvraag AMR Flevoland ihkv REACT-EU
De Arbeidsmarkt regio (AMR) Flevoland is van plan om een ESF subsidie
(Europees Sociaal Fonds) aan te vragen in het kader van REACT-EU. Door mee
te doen met de subsidieaanvraag vanuit de AMR Flevoland en het eens te zijn
met de verdeling van de subsidiegelden, wordt een extra ronde Actieve Inclusie
mogelijk gemaakt voor de programmaperiode 2014 - 2020. Actieve Inclusie is
een subsidie voor het verminderen van de jeugdwerkloosheid en helpt mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk.
Met de aanvullende gelden vanuit de ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds)
worden kwetsbare werkenden en werkzoekenden aan het werk gehouden of
geholpen. Zij zijn juist hard geraakt door de coronacrisis. Uiterlijk 30 juni 2021
wordt door de centrumgemeente Almere een subsidieaanvraag ingediend ter
hoogte van maximaal € 2,8 miljoen voor de periode 2020-2022. Voor Lelystad
betekent dit een aandeel van 25,88% en een potentieel ESF budget van €
725.000.
Sinds begin 2020 is de wereld door de coronapandemie hard geraakt. De
Europese Commissie (EC) heeft daarom een steunpakket samengesteld om de

economische en maatschappelijke gevolgen aan te pakken. REACT-EU
(Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) is onderdeel
van dat steunpakket. Het steunpakket bestaat voor Nederland uit € 443 miljoen.
Een deel van dit geld is bedoeld voor gemeenten om kansarmen op de
arbeidsmarkt aan werk te helpen.
Besluit
1. Kennis te nemen van het voornemen van de Arbeidsmarkt regio
Flevoland om een ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds) aan te vragen
in het kader van REACT-EU.
2. In te stemmen met de voorgestelde verdeling van de subsidiemiddelen
tussen de gemeenten van de Arbeidsmarkt regio Flevoland.
4.2

VB Notitie besteding Gebiedsgebondenbijdrage Windplan Blauw
De gemeente en Windplan Blauw (WPB) gaan samen werken aan een
subsidieregeling besteding Gebiedsgebonden bijdrage (GGB) van het windpark
Blauw waarmee maatschappelijk voorzieningen kunnen verduurzamen.
Besluit
1. Een subsidieregeling voor de besteding van de Gebiedsgebonden
bijdrage van Windplan Blauw op te stellen met tenminste de volgende
inzet;
2. De Gebiedsgebonden bijdrage van Windplan Blauw wordt gekoppeld
aan het fossielvrij maken van cultuur- en sportaccommodaties in
Lelystad;
3. Enkel de onrendabele top wordt gesubsidieerd, aangetoond middels een
onderbouwing;
4. De bijdrage van Windplan Blauw maakt het project mede mogelijk door
het co financieren;
5. De subsidieontvanger communiceert openbaar over de cofinanciering
door Windplan Blauw;
6. Subsidie wordt enkel als projectsubsidie verstrekt ten behoeve van
fysieke maatregelen;
7. De voortgang wordt periodiek geëvalueerd door de dagelijkse besturen
van Windplan Blauw en de gemeente.
8. De gemeenteraad met de bijgevoegde informatienota over deze
voortgang te informeren.

4.3

Beschikkingen afwijzing aanvragen Plan van Scholen 22-25
Op 1 juni jl. heeft het college besloten de van Stichting Christelijk Primair
Onderwijs (SCPO) en Stichting Vrijeschool Lelystad (SVL) ontvangen aanvragen
voor het opnemen van resp. een protestants-christelijke basisschool en een vrije
basisschool in het Plan van Scholen 2022-2025, af te wijzen. Dit voorstel betreft
de beschikkingen waarmee de beide stichtingen formeel op de hoogte worden
gesteld van dit besluit.
Besluit
Middels bijgevoegde beschikkingen, zowel Stichting Christelijk Primair Onderwijs
als Stichting Vrijeschool Lelystad, op de hoogte te stellen van het collegebesluit
van 1 juni jl. om de aanvragen van beide stichtingen voor het opnemen van resp.

een nieuwe protestants-christelijke basisschool en een vrije basisschool in het
Plan van Scholen 2022-2025, af te wijzen.
4.4

Jaarverslag Toezicht Informatiebeheer 2020
Het college van burgemeester en wethouders dient, conform artikel 3 van de
Archiefverordening Gemeente Lelystad 2020, de gemeenteraad jaarlijks te
informeren over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de
archiefbescheiden van Gemeente Lelystad (zogenaamde horizontale
verantwoording). Daarnaast dient het college jaarlijks verantwoording af te
leggen aan Provincie Flevoland over de uitvoering van de Archiefwet 1995
(verticale verantwoording). Dit conform de Wet Revitalisering Generiek Toezicht
en de afspraken gemaakt in de Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht
Flevoland 2019.
Met dit besluit wordt voldaan aan zowel de horizontale als verticale
verantwoording over 2020.
Besluit
1. Het Jaarverslag 2020 Toezicht Informatiebeheer Gemeente Lelystad van
de gemeentearchivaris vast te stellen.
2. Het Verbeterplan 2021 naar aanleiding van het bovengenoemd
jaarverslag vast te stellen.
3. De raad voor te stellen om in het kader van de zorg voor de archieven en
de naleving van de archiefwetgeving in 2020 kennis te nemen van het bij
1 genoemde jaarverslag en de bij 5 genoemde toezichtbrief en in te
stemmen met het Verbeterplan.
4. De Provincie Flevoland bestuurlijk te informeren over de zorg voor de
archieven en de naleving van de Archiefwetgeving in 2020.
5. Kennis te nemen van de toezichtbrief van de Provincie Flevoland over
2019 en 2020.

4.5

Onderzoek rekenkamer Lelystad Sportbedrijf Lelystad
De gemeente Lelystad wil haar inwoners stimuleren om te sporten en bewegen.
Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat er een adequaat en betaalbaar
aanbod is van goed ontwikkelde sportvoorzieningen. In 1998 is besloten om het
beheer en onderhoud van alle gemeentelijke sportaccommodaties, en daarmee
een belangrijk deel van de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid, onder te
brengen in een naamloze vennootschap (NV): Sportbedrijf Lelystad. Dit bedrijf,
waarvan de gemeente aandeelhouder is, heeft sindsdien de
sportaccommodaties in eigendom en exploiteert ze. De rekenkamer Lelystad
heeft organisatieadviesbureau Berenschot laten onderzoeken in hoeverre de
organisatie-vorm van het Sportbedrijf nog steeds de meest geschikte vorm is om
uitvoering te geven aan het gemeentelijke sportbeleid.
Besluit
1. De bijgevoegde schriftelijke bestuurlijke reactie te sturen naar de
rekenkamer Lelystad op het concept-rekenkamerrapport ‘Sturen op een
sterk Sportbedrijf’.

4.6

VB steun motie Moerdijk
De gemeente Moerdijk brengt in de algemene ledenvergadering van de VNG de
motie “Betrouwbaarheid datum inwerkingtreding en compensatie kosten uitstel
Omgevingswet” in. In de motie wordt de VNG opgeroepen alles te doen om er

voor te zorgen dat het uitstel naar 1 juli 2022 het laatste uitstel vóór
inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De motie roept de VNG ook op om
alles wat in haar macht ligt te doen om de minister te bewegen gemeenten
financieel te compenseren voor de stijgende implementatiekosten voor de
Omgevingswet. De gemeente Moerdijk verzoekt gemeenten de motie te steunen.
Het VNG bestuur heeft de motie positief gepreadviseerd. Er is tot nu toe steun
uitgesproken door onder anderen de gemeentes Dordrecht, Leiden, Ede, Zwolle,
Amersfoort, Schiedam, Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en
Zundert.
Besluit
1. De motie “Betrouwbaarheid datum inwerkingtreding en compensatie
kosten uitstel Omgevingswet “ van de gemeente Moerdijk te steunen.

Vastgesteld in de vergadering van 22 Juni 2021.
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