Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezigen

3.0

16-03-2021
9:00 - 12:00
Digitaal
Voorzitter burgemeester Meijdam, wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van
Noort en De Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris
De Boer
Uitvoering scheidsrechtelijk vonnis Van der Lee / Gemeente Lelystad 22
februari 2021 (parafenprocedure)
Binnen Flevokust is een zaak geslecht door de Raad van Arbitrage.
Besluit
1. Uitvoering te geven aan het scheidsrechtelijk vonnis Van der Lee /
Gemeente Lelystad van 22 februari 2021.
2. Over te gaan tot betaling van het betreffende bedrag ad. € 141.585,50
(honderdeenenveertigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro en vijftig
eurocent) en dit bedrag te dekken uit de grex Flevokust 43 HA
Binnendijks. Dit bedrag te verhogen met een wettelijke rente per dag te
rekenen vanaf 9 maart tot de dag van betaling.
3. Geen hoger beroep in te stellen n.a.v. de uitspraak in deze
arbitragezaak.

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Wet Elektronische Publicaties
Op 1 juli 2021 treedt de Wet Elektronische Publicaties (WEP) in werking.
Deze wet brengt o.a. voor gemeenten nogal wat veranderingen teweeg op het
gebied van alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen.
Per 1 juli 2021 zijn deze te vinden in het Elektronisch Gemeenteblad
(www.officiëlebekendmakingen.nl)
Besluit
1. Het college neemt kennis van de gevolgen van de Wet Elektronische
Publicaties die per 1 juli 2021 in werking treedt.
2. Ingestemd wordt met de voorgestelde wijze van informatieverstrekking in de
Flevopost naar de samenleving toe bij de overgang naar digitaal publiceren.
3. De publieksbalie wordt in het kader van de Wet Elektronische Publicaties
formeel aangewezen als fysieke locatie waar gemeentelijke publicaties
verkrijgbaar zijn en waar stukken ter inzage liggen.

3.2

Heroriëntatie ondernemers
Per 1 januari 2021 is een volgende fase binnen de Tozo (Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) gestart. Het kabinet wil
zelfstandig ondernemers graag waar nodig ondersteunen om zich voor te
bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als
werknemer in loondienst.
In oktober 2020 heeft het kabinet besloten tot het beschikbaar stellen van
steunpakketten voor 2021. Eén van de genoemde steunpakketten betreft het
heroriëntatie traject voor ondernemers.
Het Zelfstandigen Loket Flevoland, een samenwerkingsverband van de 6

Flevolandse gemeenten, t.b.v. ondernemersdienstverlening heeft een plan van
aanpak opgesteld om samen met de 6 deelnemende gemeenten ondernemers te
benaderen t.b.v. deze heroriëntatie en -mocht dit niet slagenschuldhulpverlening.
Het Zelfstandigen Loket initieert en coördineert deze dienstverlening waarbij
diverse partijen worden ingeschakeld.
Besluit
1 In te stemmen met het plan van aanpak heroriëntatie ondernemers van het
Zelfstandigen Loket Flevoland;
2 Van de additionele middelen t.b.v. re-integratie en schulden,
decembercirculaire 2020 € 53.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
het plan van aanpak heroriëntatie t.b.v. de ondernemers uit Lelystad.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Implementatie Omgevingswet
De gemeenteraad is in december 2020 door middel van een Informatienota
geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.
Met de nieuwe Informatienota wordt de raad door het college op de hoogte
gebracht van de actuele stand van zaken van de implementatie van de
Omgevingswet inclusief de planning.
Besluit
De gemeenteraad met de bijgevoegde informatienota op de hoogte te stellen van
de actuele stand van zaken en voortgang van de implementatie van de
Omgevingswet.

4.2

Vaststelling Verordening BIZ-bijdrage 2022
De BIZ-bijdrage is een belasting die wordt geheven op initiatief van ondernemers
in een bepaald gebied, in dit geval bedrijventerrein Larserpoort. Door het
instellen van de belasting genereert de gemeente een opbrengst die als subsidie
wordt uitgekeerd aan het ondernemersfonds Larserpoort. In 2017 is de BIZ
(bedrijveninvesteringszone) al ingevoerd op Larserpoort. Na verloop van 5 jaar
moet een BIZ echter opnieuw worden vastgesteld.
Besluit
Het college:
1. in te stemmen met de verlenging van de bedrijveninvesteringszone
Larserpoort;
2. de ‘Uitvoeringsovereenkomst BIZ Larserpoort 2022-2026’ met de
Stichting BIZ-Larserpoort aan te gaan;
3. het ‘Reglement draagvlakmeting BI-zone Larserpoort’ vast te stellen;
4. kennis te nemen van het ‘Plan van aanpak’ van de Stichting BIZLarserpoort;
5. mandaat en volmacht te verlenen aan de algemeen directeur inzake alle
(rechts)handelingen die daartoe nodig zijn voor het verstrekken van de
subsidie op grond van de beschikking;
6. de raad voor te stellen de ‘Verordening BIZ-bijdrage Larserpoort Lelystad
2022’ vast te laten stellen.
De burgemeester:

7. op grond van artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet Wethouder D.F.B.
de Vreede te machtigen om de uitvoeringsovereenkomst te
ondertekenen;
8. op grond van artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, de algemeen
directeur, een machtiging te verlenen tot het verrichten van handelingen
ter uitvoering van besluitpunt 5.
4.3

Vaststelling Omgevingsvisie Lelystad 2040
De raad wordt voorgesteld de omgevingsvisie Lelystad 2040 vast te stellen. De
omgevingsvisie is het resultaat van een intensief participatieproces van de
afgelopen vier jaar met inwoners en maatschappelijke partners. De
omgevingsvisie is in het najaar als ontwerp gereedgekomen. De raad is daarvan
in oktober in kennis gesteld en aansluitend heeft de ontwerp-omgevingsvisie
voor zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tien zienswijzen ingediend. Sommige
zienswijzen geven aanleiding om de omgevingsvisie op kleine onderdelen aan te
vullen.
De omgevingsvisie is een strategische visie voor de verdere ontwikkeling van de
fysieke leefomgeving, met daarin de ambities en beleidsdoelen. De
omgevingsvisie geeft de koers als Hoofdstad van de Nieuwe Natuur en als een
sterke stad in de regio. En biedt de ruimtelijke principes voor de verdere
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de stad tot 2040. Ook de ambities
van Lelystad Next Level zijn hierin opgenomen. Lelystad zet hierbij in op
kwalitatief groeien van de stad. In de omgevingsvisie wordt prioriteit gegeven aan
het Stadshart, de Kustontwikkeling, Warande en de Bestaande stad. Lelystad
kan groeien als naast de woningen ook de stad als geheel en de voorzieningen
in de stad meegroeien. Dat maakt Lelystad sterker en interessanter voor zowel
inwoners als bedrijven.
De omgevingsvisie is een van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet.
De Omgevingswet wordt naar verwachting 1 januari 2022 van kracht. De
omgevingsvisie vormt een goede basis bij de implementatie van de nieuwe
Omgevingswet
Besluit
1. De raad voor te stellen:
2. De nota zienswijze en wijzigingen “omgevingsvisie Lelystad 2040’ vast te
stellen;
3. De ‘omgevingsvisie Lelystad 2040’ - gewijzigd - vast te stellen ten
opzichte van de ter visie gelegde versie met daarin de volgende
wijzigingen:
a. In hoofdstuk 4.4.2 en 4.4.3 worden korte alinea’s toegevoegd over trillingen;
b. Op enkele plekken in de omgevingsvisie wordt daar waar gesproken wordt
over fietsvoorzieningen wandel- of voetgangersmogelijkheden toegevoegd;
c. Op de kaarten en in hoofdstuk 4.4.3 worden het Knarbos, Larserbos en
Rivierduingebied beschreven;
d. In hoofdstuk Visie pagina 40 wordt bij ‘Bestaande stad’ toegevoegd:
Bestaande kracht, identiteit van wijken behouden en versterken ;
e. In hoofdstuk Strategie onder Lucht- en geluidskwaliteit op pagina 69
toevoegen:
Lelystad wil de luchtkwaliteit op het huidige niveau handhaven.;
f. In hoofdstuk Strategie op pagina 44 in de alinea over energietransitie wordt
toegevoegd: Hiervoor zullen er de komende jaren diverse
netuitbreidingen/wijzigingen plaatsvinden om de klimaatdoelstellingen te kunnen

nakomen;
g. In paragraaf 1.3 wordt een alinea toegevoegd waarin een vermelding wordt
gemaakt van het amendement over de ambitie van 40.000 extra te bouwen
woningen. In de alinea wordt uitgelegd dat de ambities verder worden uitgewerkt,
keuzes worden voorgelegd aan de raad en daaruit volgende besluiten op
visieniveau worden toegevoegd aan de omgevingsvisie;
h. Op pagina 53 een kleine tekstuele wijziging waarbij ‘transformatie’ vervangen
wordt door ‘herinrichting’;
i. In hoofdstuk Strategie op pagina 60 een toevoeging van een alinea over
Gastheerschap;
j. In hoofdstuk Strategie op pagina 68 een toevoeging van ruimtelijke kwaliteit
aan de Kustzone.
4.4

Beantwoording toezegging woondelenvrijstelling agrarische objecten
Het college beantwoordt met een informatienota de toezegging aan de
gemeenteraad aan te geven wat de financiële gevolgen zijn van de herinvoering
van de OZB voor gebruikers van agrarische (woon)objecten.
Besluit
Aan de toezegging aan de raad om aan te geven wat de financiële gevolgen zijn
van de woondelenvrijstelling OZB voor agrarische (woon)objecten met de
bijgevoegde informatie uitvoering te geven.

4.5

Rekenkamerrapport ‘Verstandig Vooruit’
De gemeente heeft haar ambities voor groei en revitalisering van de ’70-’80
wijken benoemd in het traject Lelystad Next Level en is bezig op basis van haar
ambities invulling te geven aan een nieuwe Woonvisie. Naar aanleiding van deze
ambities heeft de rekenkamer als onafhankelijk orgaan zelfstandig een analyse
gemaakt van het gemeentelijke woonbeleid. In haar reactie aan de
gemeenteraad geeft het college aan waarom zij in de waarschuwing van de
Rekenkamer om terughoudend te zijn met plannen voor grootschalige
nieuwbouw geen reden ziet tot bijstelling van haar groeiambitie.
Besluit
De reactie van het college op de rapportage ‘Verstandig Vooruit’ aan te bieden
aan de raad middels een raadsbrief.

4.6

Afdoening M4 - Van subsidie naar samenwerking
Besluit
Aan te houden.

4.7

Informatie aan de raad overeenstemming rondom het contract jeugdhulp
met verblijf
Het college informeert de gemeenteraad over de laatste ontwikkelingen rondom
het contract voor jeugdhulp met verblijf. Na de afwijzing van een aanvullende
financiële aanvraag voor jeugdhulp met verblijf over 2019, hebben de
jeugdhulpregio Flevoland en het Samenwerkingsverband Jeugdhulp met verblijf
intensieve gesprekken gevoerd.
Dat heeft geleid tot overeenstemming over de uitvoering van de afspraken in het
contract, hechtere samenwerking en nadere afspraken over de financiering. Het
principe akkoord dat er nu ligt wordt verder uitgewerkt de komende tijd. Er is
vertrouwen van de Flevolandse gemeenten en het Samenwerkingsverband
Jeugdhulp met verblijf dat de hulp voor kinderen en gezinnen op een goede

manier blijvend kan worden ingezet. In de begroting van de gemeente is
structureel budget opgenomen om de jeugdhulp met verblijf te betalen.
Besluit
De gemeenteraad via een informatiebrief te informeren over de
overeenstemming rondom het contract jeugdhulp met verblijf.
4.8

Stand van zaken Werk Voorop aanpak sociaal domein Participatiewet
Als onderdeel van de Aanpak Sociaal Domein wordt bij het aanvragen van een
uitkering de begeleiding naar werk nog meer voorop gezet.
Afgelopen maanden heeft de gemeente haar dienstverlening voor mensen die
een uitkering komen aanvragen aangepast. Vanaf maart krijgt iedereen binnen 5
dagen na de aanvraag een gesprek met het Werkbedrijf voor een passend traject
naar werk. Na een periode van testdraaien is op 1 maart gestart met de nieuwe
werkwijze.
Daarnaast krijgen de mensen die al enige tijd een uitkering hebben een
uitnodiging voor een gesprek met het Werkbedrijf. In dit gesprek worden de
mogelijkheden van een traject naar werk besproken en afspraken hierover
gemaakt. Inmiddels is, sinds september vorig jaar, met ruim 440 mensen
gesproken.
Besluit
De gemeenteraad met bijgaande informatienota te informeren over de stand van
zaken van de aanpak “Werk Voorop”, als onderdeel van de aanpak Sociaal
Domein.

4.9

Verlengen Samenwerkingsovereenkomst JOGG
Met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst Jongeren op Gezond
Gewicht blijft de gemeente zich ook de komende periode inzetten voor de
gezondheid van kinderen en jongeren. Om de volle breedte van de aanpak beter
te duiden gaat de stichting sinds vorig jaar verder onder de noemer JOGG
Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst. Het doel is om een gezonde omgeving te
creëren waarin kinderen en jongeren verleid en uitgedaagd worden om gezonde
keuzes te maken. Want gezondheid is meer dan gezond zijn. Het is ook je vitaal
voelen en goed in je vel zitten. Samen met diverse partners werkt de gemeente
aan een gezonde leefstijl én aan een gezonde buurt voor iedereen in Lelystad.
Nu en in de toekomst.
Besluit
1. De samenwerking met de Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht te
continueren voor de periode van 1 maart 2021 tot 29 februari 2024 en hiertoe de
Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Jongeren Op Gezond Gewicht 2021 –
2024 te ondertekenen.
Burgemeester:
2. Wethouder J. Schoone te mandateren om de verlenging
samenwerkingsovereenkomst Jongeren Op Gezond Gewicht te ondertekenen.
3. De raad – door middel van bijgaande informatienota – te informeren over de
stand van zaken rond het programma JOGG Lelystad.

4.10

Beantwoording vragen fractie VVD inzake formatie en loongebouw
De fractie van de VVD heeft – ex. Art. 36 RvO – vragen gesteld over "Formatie
en loongebouw". Het college beantwoordt de vragen met de beantwoording in de
bijlage.
Besluit

De schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake "Formatie en loongebouw" te
beantwoorden met de bijlage “Beantwoording vragen "Formatie en loongebouw"
en deze te verzenden aan de raadsfracties.
4.11

Tussenevaluatie nota Armoedebeleid en schuldhulpverlening 2019-2022
In 2019 stelde de gemeenteraad het plan ‘Iedereen Voorwaarts!’ vast. In dit plan
staat beschreven hoe de gemeente wil bijdragen aan het voorkomen en
oplossen van armoede en schulden. Het plan heeft een looptijd van 4 jaren. De
uitvoering is nu halverwege en door middel van een tussenevaluatie is bekeken
welke stappen zijn gezet en op welke onderdelen extra aandacht nodig is. De
raad wordt hierover geïnformeerd.
Besluit
De raad door middel van bijgaande informatienota te informeren over de
Tussenevaluatie uitvoering nota Armoedebeleid en schuldhulpverlening
‘Iedereen Voorwaarts!’ 2019-2022 met als bijlagen de Tussenevaluatie en het
rapport ‘Ondersteuning van jongeren met schulden in Lelystad’.

4.12

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
1. Het besluit d.d. 16 februari 2021 (nummer IV – 4.3 van de besluitenlijst)
m.b.t. de ‘Nota zienswijzen‘Nota zienswijzen bestemmingsplan ‘Eerste
partiële herziening Lelystad Flevokust binnendijks – datacenter’,
kenmerk HM-BP00083-02022021-1.0, en het raadsvoorstel tot
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening
Lelystad Flevokust binnendijks - datacenter’ in te trekken en een
aangepast voorstel aan de raad te doen conform het onderstaande (zie
motivering in kader onder Argumenten 1.1 in bijgevoegd raadsvoorstel);
Aan de raad voor te stellen:
2. De ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening
Lelystad Flevokust binnendijks – datacenter’, kenmerk HM-BP0008311032021-2.0, vast te stellen;
3. 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.BP00083-VG01, met bijbehorende bijlagen en
ondergrond ontleend aan de basisregistratie grootschalige topografie ,
d.d. 1 februari 2021 ongewijzigd vast te stellen;
4. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021.
, secretaris.

, voorzitter.

