Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezigen

16-02-2021
9:00 - 12:00
Digitaal
Voorzitter burgemeester Meijdam, wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van
Noort en De Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris
De Boer

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Vaststelling portefeuilleverdeling college 2021-2022 c.a. d.d. 16-02-21
Besluit
1. Het locoburgemeesterschap collegeperiode 2020-2022 vanaf 16-02-2021
conform coalitieakkoord als volgt vast te stellen:
• 1e loco: wethouder Elzakalai
• 2e loco: wethouder Schoone
• 3e loco: wethouder Baaten
• 4e loco: Wethouder De Vreede
• 5e loco: wethouder Van Noort
2. De Regeling vervanging collegeperiode 2020-2022 vanaf 16-02-2021 als volgt
vast te stellen:
• De burgemeester wordt vervangen door wethouder Elzakalai
• Wethouder Elzakalai wordt vervangen door wethouder Schoone
• Wethouder Schoone wordt vervangen door wethouder Elzakalai
• Wethouder Baaten wordt vervangen door wethouder De Vreede
• Wethouder De Vreede wordt vervangen door wethouder Baaten
• Wethouder Van Noort wordt vervangen door wethouder Schoone
3. De portefeuilleverdeling collegeperiode 2021-2022 vanaf 16-02-2021 vast te
stellen conform het bijgevoegde overzicht portefeuilleverdeling 2021-2022
(bijlage).
4. De vertegenwoordiging in besturen en overlegorganen collegeperiode 20212022 vanaf 16-02-2021vast te stellen conform het overzicht bij de
portefeuilleverdeling (bijlage).

3.2

Benoeming lid bezwaarschriftencommissie mevrouw M.T.
Een lid van de bezwaarschriftencommissie heeft aangegeven ontslag te nemen
omreden dat zij door het volgen van de opleiding tot rechter geen tijd meer heeft
om commissiewerkzaamheden op te pakken. Inmiddels heeft het college haar
ontslagbrief ontvangen.
Volgens de Verordening commissie bezwaarschriften Lelystad 2020 (hierna
Verordening) bestaat de commissie uit een voorzitter en tenminste 7 leden (art. 3
van de Verordening).
Besluit
1. Mevrouw mr. M. Tracey voor een termijn van 4 jaar te benoemen als lid van de
commissie voor de bezwaarschriften.
2. De benoeming van de onder punt 1 genoemde persoon in te laten gaan op 1
februari 2021.

3.3

Benoeming lid bezwaarschriftencommissie de heer J.S.
De eerste zittingstermijn van een lid van de commissie voor de bezwaarschriften
liep af op 1 januari 2021. Door het lid is aangegeven niet herbenoemd te willen
worden.

Volgens de Verordening commissie bezwaarschriften Lelystad 2020 (hierna
Verordening) bestaat de commissie uit een voorzitter en tenminste 7 leden (art. 3
van de Verordening).
Besluit
1. De heer J. Schaafsma voor een termijn van 4 jaar te benoemen als lid van de
commissie voor de bezwaarschriften.
2. De benoeming van de onder punt 1 genoemde persoon in te laten gaan op 1
februari 2021.
3.4

Standpuntbepaling GR IJsselmeergroep 18-2-2021
Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening participeert de gemeente
Lelystad in de GR IJsselmeergroep. Ter voorbereiding van de
bestuursvergadering d.d. 18.2.2021 neemt het college een standpunt in m.b.t. de
aangeboden stukken en de ter vergadering voorliggende besluiten.
Besluit
1. Het volgende standpunt voor de bestuursvergadering GR IJsselmeergroep
d.d. 18.2.2021 te bepalen:
a. In te stemmen met de agenda van 18.2.2021, de notulen en besluitenlijst van
de bestuursvergadering GR IJsselmeergroep d.d. 3.12.2020;
b. Kennis te nemen van de ingekomen stukken;
b.1 Brief gemeente Lelystad, zienswijze begroting GR IJsselmeergroep 2021;
b.2 Brief provincie Flevoland, toezichtbrief FT (Financieel Toezicht) GR
IJsselmeergroep 2021;
b.3 Brief Ministerie BZK, wijziging normenkader 2021 Wet normering
topinkomens;
b.4 Brief gemeente Noordoostpolder, bijdrage werkvoorzieningsschap 2021;
b.5 Brief gemeente Noordoostpolder, bijdrage Wsw 2021;
c. Bij het agendapunt Financiële Zaken, voorlopige jaarcijfers 2020 GR
IJsselmeergroep en Concern voor Werk N.V. een aantal aandachtspunten voor
de jaarrapportage mee te geven.
Burgemeester
2. Wethouder D. de Vreede te machtigen tot het uitbrengen van een stem tijdens
de bestuursvergadering van de GR IJsselmeergroep

3.5

Leidraad Invordering 2021
Besluit
Aan te houden.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Inzet I-2025 aanbestedingsgelden
De gemeentelijke informatievoorzieningen moeten vanuit Europese
inkooprichtlijnen periodiek worden vervangen. Dit in samenhang met de
toenemende vraag naar nieuwe vormen van o.a. digitale dienstverlening. Nieuwe
wet- en regelgeving, waaronder de Omgevingswet, Inburgering etc., dwingen
gemeenten hun informatievoorzieningen tijdig aan te passen met een Europese
aanbestedingen veelal tot het gevolg. Naast de dagelijkse dienstverlening is voor
deze vervangingsprojecten extra capaciteit nodig.
Besluit
De raad voor te stellen:
Voor de informatievoorziening-aanbestedingen projectgelden in te zetten ad €

340.000,- per jaar voor de jaargangen 2021-2023 en deze te dekken uit de
bestemmingsreserve ‘ontwikkeling stad.’
4.2

Beleidskader zonneparken Gemeente Lelystad
Besluit
Aan te houden.

4.3

Vaststelling bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening Lelystad
Flevokust binnendijks – datacenter’
Om de groei van het internet en datagebruik bij te kunnen houden is op
bedrijventerrein ‘Lelystad Flevokust – binnendijks’ de bouw van een nieuw
datacenter voorzien. Het plangebied wordt ingeklemd tussen de IJsselmeerdijk
aan de westzijde en de rijksweg A6 aan de oostzijde van het plangebied.
De planlocatie ligt ten noorden van bedrijventerrein ‘Lelystad Flevokust
binnendijks’, bestemd voor havengebonden bedrijvigheid. De oppervlakte
bedraagt circa 10 ha. Het datacenter zal bestaan uit meerdere gebouwen (o.a.
kantoorruimte (beperkt), stagingruimte en expeditieruimte) met een gezamenlijk
bruto oppervlak van maximaal 75.000 m2 (footprint). De bouw zal gefaseerd
worden uitgevoerd.
Besluit
Aan de raad voor te stellen:

4.4

1. De ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening Lelystad
Flevokust binnendijks – datacenter’, kenmerk HM-BP00083-02022021-1.0, vast
te stellen;
2. Het bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening Lelystad Flevokust
binnendijks - datacenter’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten
als vervat in het GML-bestand met IMRO-nummer NL.IMRO.0995.BP00083VG01, met bijbehorende bijlagen en ondergrond ontleend aan de basisregistratie
grootschalige topografie , d.d. 1 februari 2021 ongewijzigd vast te stellen;
3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
Akte van Oprichting Jeugd BV
Het college bereidt met dit besluit de oprichting van de nieuwe BV voor toegang
en regie op de jeugdhulp voor. De akte van oprichting van de Jeugd BV wordt
voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd.
Besluit
1. De besloten vennootschap Jeugd BV op te richten op basis van de akte van
oprichting, onder voorbehoud dat de gemeenteraad geen wensen en
bedenkingen heeft.
2. De algemeen directeur van de gemeente Lelystad volmacht te geven voor de
oprichting van de besloten vennootschap Jeugd BV op basis van de akte van
oprichting, onder voorbehoud dat de gemeenteraad geen wensen en
bedenkingen heeft.
3. De raad voor te stellen:
3.1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen inzake
het besluit tot oprichting van de besloten vennootschap Jeugd BV op basis van
de akte van oprichting.
4. De maandrapportage van februari 2021 ter informatie door te sturen aan de
gemeenteraad.

4.5

1e signaallijst 2021
Deze signaallijst bevat de raadsvoorstellen die de komende 4 jaar naar de raad
toekomen. De signaallijst wordt door het college voor de raad opgesteld.
Besluit
1. De “1e signaallijst 2021” vast te stellen.
2. De 1e signaallijst 2021 beschikbaar te stellen aan het presidium.

4.6

Preventie akkoord
Deze informatienotitie is om de Raad te informeren over het ontwikkelen van een
lokaal preventieakkoord voor gemeente Lelystad. De recent opgestelde de nota
gezondheidsbeleid 2020-2024 en het Sport- en vitaliteitsakkoord vormen de
basis voor het ontwikkelen van het lokaal preventie akkoord.
Besluit
De raad met de bijgevoegde informatienota te informeren over de ontwikkelingen
rond een lokaal preventie akkoord voor gemeente Lelystad.

4.7

extra MRA Regiegroep d.d. 17 februari 2021
Op 17 februari 2021 vindt een extra bijeenkomst van de Regiegroep van de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) plaats. Deze extra bijeenkomst staat vooral in
het teken van het voorstel voor de governance van de MRA dat de bestuurlijke
Transitiecommissie in opdracht van de Regiegroep heeft geformuleerd.
Besluit
Kennis te nemen van de geannoteerde agenda en bijbehorende stukken van
deze extra vergadering van de MRA-Regiegroep van 17 februari 2021 en de
annotaties daar waar relevant in te brengen in de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021.
, secretaris.

, voorzitter.

