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Besluitenlijst College
11-05-2021
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Stadhuis
Voorzitter burgemeester Meijdam, wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van
Noort en De Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris
De Boer / Pjetri
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Voorstellen A-procedure

3.1

Sportplatform Lelystad
Het Sportplatform Lelystad bestaat uit 31 sportaanbieders uit zowel de
binnensport, buitensport als de commerciële sportaanbieders. Hun doel is het om
Lelystad in beweging te krijgen en te houden. Hiervoor houden ze constructieve
dialogen met verschillende partijen. De Gemeente is er daar één van en samen
is afgesproken om 2 maal per jaar van gedachten te wisselen.
Besluit
Het Sportplatform Lelystad te accepteren als gesprekspartner en ten minste 2
maal per jaar met hen te overleggen.

3.2

Wijziging Reglement Burgerlijke Stand
Dit besluit maakt het mogelijk voor voormalige burgemeesters, wethouders,
raadsleden en in Lelystad wonende leden van gedeputeerde staten van de
provincie Flevoland om te worden aangewezen als (onbezoldigd) ambtenaar van
de burgerlijke stand. Daarnaast wordt dit ook mogelijk gemaakt voor in Lelystad
wonende (voormalige) leden van provinciale staten van de provincie Flevoland.
In die hoedanigheid kunnen zij huwelijken voltrekken.
Besluit
1. Het mogelijk te maken voor voormalige burgemeesters, wethouders,
raadsleden en in Lelystad wonende leden van gedeputeerde staten van
de provincie Flevoland om te kunnen worden aangewezen als
(onbezoldigd) ambtenaar van de burgerlijke stand, gedurende een bij de
aanwijzing te noemen periode. Hiertoe wordt het Reglement Burgerlijke
Stand 2020 gewijzigd.
2. Het 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,
gedurende een bij de aanwijzing te noemen periode. Hiertoe wordt het
Reglement Burgerlijke Stand 2020 gewijzigd.
3. Artikel 3, onder b, van het Reglement Burgerlijke Stand 2020 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;
4. Artikel 4, tweede lid, van het Reglement Burgerlijke Stand 2020 komt te
luiden:

5. De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, bedoeld in
artikel 3, onder b, worden aangewezen voor de bij de aanwijzing te
noemen periode;
6. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
3.3

Reservering grond locatie Stationsbalkon Noord
De gemeente sluit een exclusieve reserveringsovereenkomst voor een
hotelontwikkeling op de locatie Stationsbalkon Noord. Deze tijdelijke
evenementenlocatie kan worden bebouwd met een hotel doordat het
Bestemmingsplan Theaterkwartier sedert eind 2020 onherroepelijk is geworden.
Naar verwachting zal het hotel circa 120 kamers bevatten. Deze ontwikkeling is
een logische volgende stap na vaststelling van het bestemminsplan en
grondexploitatie.
Besluit
1. In te stemmen met de reserveringsovereenkomst met Necron A.G. voor
de locatie Stationsbalkon Noord;
2. Op grond van het bepaalde in artikel 55 lid 1 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen op de inhoud van de
reserveringsovereenkomst.
Burgemeestersbesluit:
3. De burgemeester verleent volmacht aan de adviseur grondzaken om de
overeenkomst namens de Gemeente te ondertekenen.

3.4

Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden
Zwembaden zijn een onmisbaar onderdeel van de lokale sportinfrastructuur.
Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen
jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de
corona-maatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was
maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is
er door de rijksoverheid voor 2020 €100 miljoen vrijgemaakt en €80 miljoen voor
de eerste helft van 2021. De middelen worden beschikbaar gesteld met de
Specifieke regeling IJsbanen en Zwembaden.
In Lelystad komt het zwembad in het sportcomplex De Koploper voor deze
compensatie in aanmerking. De aanvraag moet door de gemeente worden
gedaan. De gemeente ontvangt op grond van de regeling de compensatie van
het rijk en kan daarmee middels een incidente subsidie steun verlenen aan het
Sportbedrijf Lelystad.
Besluit
1. Een aanvraag in te dienen voor de SPUK zwembaden en ijsbanen
COVID-19
2. Het Sportbedrijf te compenseren voor de geleden schade als gevolg van
COVID-19 over het jaar 2020 conform definitieve toekenning van de
SPUK zwembaden en ijsbanen COVID-19
3. Het Sportbedrijf hierover per brief te informeren

3.5

Aanvullende SPUK-bijdrage 2020 N.V. Sportbedrijf Lelystad
Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en
sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen.
(Sportbesluit) Dit recht op aftrek is op grond van Europese regelgeving met
ingang van 1 januari 2019 vervallen. Gevolg is dat door het vervallen van het
recht op aftrek van btw bij het doen van investeringen, zowel bij het Sportbedrijf

Lelystad (eigenaar sportaccommodaties) als bij de gemeente Lelystad (eigenaar
gymzalen), een btw-nadeel is ontstaan.
Om dit nadeel voor de sport op te vangen, heeft de rijksoverheid als compensatie
twee regelingen in het leven geroepen. De regeling Specifieke uitkeringen sport
(SPUK) en de subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties en
sportmaterialen (BOSA). De SPUK is bedoeld om het ontstane btw-nadeel voor
gemeenten en sportbedrijven te compenseren. De BOSA is bedoeld voor
sportbedrijven en verenigingen. Er kan slechts op een regeling aanspraak
worden gemaakt. De gemeente heeft de aanvraag voor de SPUK voor 2020
mede namens het Sportbedrijf Lelystad ingediend. Op grond van de compensatie
van het rijk, ontvangt het Sportbedrijf over 2020 een subsidie via de gemeente
Lelystad om het wegvallen van de btw-aftrek te compenseren. Deze bijdrage is
vooralsnog lager dan het werkelijke nadeel. De uiteindelijke SPUK bijdrage wordt
uiterlijk 31 juli 2022 definitief door het rijk vastgesteld. Voorafgaand ontvangt het
Sportbedrijf Lelystad van de gemeente een incidentele bijdrage om dit nadeel
alvast volledig te compenseren.
Besluit
1. In het kader van de regeling Specifieke uitkering sport (SPUK) de N.V.
Lelystad voor de aanvraagperiode 2020 een aanvullende incidentele
subsidie te verlenen van maximaal € 74.812,56.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

De Flevolandse Norm, een samenwerking tussen de zes Flevolandse
gemeenten en de provincie Flevoland voor een slagvaardige aanpak van
ondermijning
Het college heeft de Flevolandse norm vastgesteld. In de Flevolandse norm
werken de zes Flevolandse gemeenten, de provincie en het RIEC Midden
Nederland samen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Door deze
integrale aanpak krijgen criminelen in de hele provincie dezelfde aanpak en
wordt het zgn. waterbedeffect voorkomen.
Besluit
1. De Flevolandse norm vast te stellen en in te stemmen met de
intentieverklaring om deze norm uit te voeren.
2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota.

4.2

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks inzake arbeidsmigranten
De fractie van GroenLinks Lelystad heeft op 21 april 2021 schriftelijke vragen
gesteld over de positie van arbeidsmigranten op grond van artikel 36 Reglement
van Orde van de Raad. De vragen gaan over wonen, huisvesting, handhaving,
discriminatie, registratie, arbeidsomstandigheden, inkomen en de sociale
structuur in relatie tot de arbeidsmigranten in Lelystad. Het college beantwoordt
de vragen met deze brief.
Besluit
De schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks over de positie van
arbeidsmigranten met de bijgevoegde brief te beantwoorden.

4.3

Kwartaalrapportage Wonen Q1 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 Q1 2021” te informeren over de stand van zaken rond wonen in Lelystad.

4.4

Gemeentelijke reactie op concept-PvE IJssel-Vecht
Besluit
Aan te houden.

4.5

Inburgering onder Nieuwe Wet Inburgering
Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor het
inburgeringstraject. De inburgeraars worden verdeeld op basis van denkniveau
en leerbaarheid over drie leerroutes, de B1-route, Onderwijsroute en de Z-route.
De gemeente Lelystad heeft plannen gemaakt voor de invulling van deze drie
routes binnen de ruimte die zij daarvoor heeft gekregen van het rijk. Bij de
uitvoering worden verschillende ketenpartners op verschillende momenten in het
proces betrokken omdat zij de kennis en expertise hebben om de inburgeraar zo
goed mogelijk te begeleiden. Het college wordt gevraagd het uitvoeringsplan vast
te stellen voor de drie routes. De onderwijsroute en het taalonderwijs binnen de
B1 route worden aanbesteed met de gemeenten Almere en Dronten samen. De
procedure hiervoor wordt binnenkort gestart. De selectie en de gesprekken
zullen door de gemeenten gezamenlijk worden gedaan, conform de
samenwerkingsnota. De gemeente Almere zal penvoerder worden voor die
aanbesteding en wordt daarom gemachtigd om als vertegenwoordiger van de
samenwerkende gemeenten op te treden. Na het definitief worden van de
selectie van een partij die heeft ingetekend op de aanbesteding, vervalt de
samenwerkingsovereenkomst en daarmee ook de machtigingen aan de
gemeente Almere en diens burgemeester.
Besluit
1. Het “Uitvoeringsplan inburgering” vast te stellen.
2. Zoals beschreven in het uitvoeringsplan uitvoering te geven aan de
invulling van de op landelijk niveau vastgelegde routes in de inburgering.
3. Werkbedrijf Lelystad, ROC/Flevotaal, Vluchtelingenwerk Lelystad, Huis
voor Taal als ketenpartners aan te wijzen voor de uitvoering van de
routes.
4. Taalonderwijs uit de B1-Route en de Onderwijsroute regionaal aan te
besteden samen met de gemeenten Almere en Dronten.
5. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeenten
Almere en Dronten om de aanbesteding uit te voeren.
6. Ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst de gemeente
Almere te machtigen namens de gemeente Lelystad:
a. een aanbesteding te houden inzake het besluit onder 4.
b. al die handelingen te verrichting noodzakelijk voor het houden van de
aanbesteding.
7. Onderzoeken of de ontzorging bij het MDF kan worden neergelegd en
hoe we dit verder kunnen vormgeven.
8. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Voorgesteld besluit burgemeester:
De burgemeester van Almere te machtigen om namens de gemeente

Lelystad alle zaken te ondertekenen die in het kader van de
aanbesteding en machtiging als bedoeld onder 4 en 6 noodzakelijk zijn.
4.6

Bestemmingsplan Parapluplan Algemene regels evenemententerreinen
Lelystad
In haar in 2018 vastgestelde evenementenbeleid heeft de gemeente Lelystad
vier locaties aangewezen als terreinen waar evenementen kunnen worden
georganiseerd. Omdat het hierbij gaat om structurele evenementenlocaties voor
één of meerdaagse evenementen die van invloed kunnen zijn op het woon- en
leefklimaat van omwonenden is het op grond van jurisprudentie van belang om
deze evenemententerreinen ook juridisch en planologisch goed te borgen.
Hiertoe dient het voorliggende paraplubestemmingsplan.
Besluit
1. Het concept ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor het overleg als
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening;
2. Het concept ontwerpbestemmingsplan toe te zenden aan de wettelijke
overleginstanties en de Evenementen Coördinatie Lelystad (ECL) met
het verzoek eventuele op- of aanmerkingen ter kennis van uw college te
brengen;
3. Geen inspraakprocedure volgens de inspraakverordening te doorlopen;
4. De raad voor te stellen de bijgaande checklist ‘Vroegtijdige
Betrokkenheid Raad’ (VBR) voor het bestemmingsplan ‘Parapluplan
Algemene regels evenemententerreinen Lelystad’ vast te stellen.

4.7

Verklaring van geen bedenkingen - De Gouden Formule
Het college verzoekt de raad om een verklaring van geen bedenkingen (hierna:
vvgb) af te geven met betrekking tot vergunningsprocedure 1779 en 2265. Met
het afgeven van een vvgb geeft de raad aan geen bedenkingen te hebben tegen
het realiseren van drie appartementencomplexen en 24 patiowoningen op het
kadastraal perceel O7368 aan de Zuigerplasdreef te Lelystad.
Besluit
De raad voor te stellen
Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren
van drie appartementencomplexen (42 appartementen) en 24 patiowoningen
gelegen op kadastraal perceel O7368 aan de Zuigerplasdreef te Lelystad.

1. Bij geen zienswijzen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen.
4.8

Onderzoeksrapport Handhaving 2021 LelyStadsPanel
In maart 2021 is een peiling over Handhaving gehouden onder de panelleden
van het LelyStadsPanel (18+) van gemeente Lelystad. De aanleiding voor deze
peiling is de nieuwe nota Integrale Handhaving met de strategische koers voor
de komende jaren. De mening van inwoners wordt meegenomen bij het bepalen
van deze koers. Uit het onderzoeksrapport Peiling Handhaving 2021 blijkt dat
een relatief groot deel van de Lelystedelingen vindt dat de gemeente toezicht en
handhaving kan verbeteren door: (1) het belonen van goed gedrag en (2)
bewoners en ondernemers beter te informeren over de regels.
Daarnaast kunnen de meeste inwoners zich het best vinden in het uitgangspunt
over vraaggericht handhaven. De gemeente zou volgens dit uitgangspunt samen
met bewoners per buurt bepalen waar behoefte aan is. De top 3 van vormen van

handhaving die volgens de inwoners extra aandacht moeten krijgen zijn: (1)
jeugdcriminaliteit, vernielingen, drugsoverlast, etc., (2) de controle en handhaving
op afval en (3) de handhaving van buurtproblemen (hondenpoep, rommel op
straat, geluidsoverlast).
Besluit
• Over te gaan tot het openbaar maken van het onderzoeksrapport ‘Peiling
Handhaving 2021 LelyStadsPanel’.
• De raad middels een informatienota te informeren over het onderzoeksrapport
‘Peiling Handhaving 2021 LelyStadsPanel’.
4.9

Onderzoeksrapport Rioolpeiling 2020 LelyStadsPanel
In december 2020 is er onder de panelleden van het LelyStadsPanel een
onderzoek gehouden over het riool.
Een groot deel van de inwoners van Lelystad is tevreden over de inzameling en
transport van afvalwater, regenwater en grondwater. Van de inwoners die in de
afgelopen twee jaar contact hadden met de gemeente over problemen met de
riolering in de straat of wijk, is het merendeel tevreden over de uitkomst.
Van de inwoners geeft bijna driekwart aan niet of nauwelijks last te hebben van
wateroverlast door regen. Er is een relatief hoge acceptatie van overlast door
regen. Dit betekent echter niet dat Lelystedelingen vinden dat we moeten
accepteren dat gebouwen onder water lopen en wegen onbegaanbaar raken.
Iets meer dan de helft van de Lelystedelingen wil niet meer rioolheffing betalen
als hiermee wateroverlast door regen wordt voorkomen.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2022 t/m 2027.
Besluit
• Over te gaan tot het openbaar maken van het onderzoeksrapport ‘Rioolpeiling
2020 LelyStadsPanel’.
• De raad middels een informatienota te informeren over het onderzoeksrapport
‘Rioolpeiling 2020 LelyStadsPanel’.

4.10

Huisvesting arbeidsmigranten
De gemeente Lelystad heeft vanuit economisch perspectief belang bij een
kwalitatief goed aanbod van huisvesting voor buitenlandse werknemers. Hierdoor
kan onder meer de logistieke sector in Lelystad groeien. De gemeente wil
daarom kaders vaststellen voor de realisatie van woningbouw voor tijdelijke
arbeidsmigranten. Het gaat om kwalitatief goede woningbouw in complexvorm
voor werknemers bij Lelystadse bedrijven. Momenteel is een deel van deze
groep illegaal en/of ongeregistreerd gehuisvest. Het bedrijfsleven wordt gevraagd
om de behoefte aan huisvesting aan te geven en te onderbouwen, alvorens naar
een locatie wordt gezocht.
Besluit
De raad voor te stellen;
Kennis te nemen van het beleidskader ‘huisvesting van arbeidsmigranten’ en de
volgende daarin opgenomen kaderstellende uitgangspunten vast te stellen:
1. Short stay huisvesting voor arbeidsmigranten is gericht op in Lelystad
werkzame medewerkers.
2. Uitbreiding van huisvesting gefaseerd op grond van analyse Lelystadse
arbeidsmarkt.

3. Voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt, onder voorwaarden,
planologisch meegewerkt bij beoogde locaties buiten bestaande
woonwijken, maar binnen bereik van voorzieningen.
4. De raad wordt geconsulteerd over de realisatie van een initiatief en
tevens wordt de initiatiefnemer verplicht een participatietraject te
doorlopen.
5. Bij het inzetten van een gemeentelijke kavel zal een selectieproces
worden gevolgd. De rol van de gemeente beperkt zich tot het stellen van
voorwaarden en het verhuren of verkopen van de kavel.
6. Een initiatief zal er op worden getoetst in hoeverre aan de
kwaliteitsnormen van het Aanjaagteam Roemer wordt voldaan.
7. Een adequaat 24/7 huisvestingsplan is vereist en locaties bieden
onderdak aan tussen de 150 en maximaal 400 bewoners.
8. Met huisvesters van arbeidsmigranten worden afspraken gemaakt die
bijdragen aan hun registratie bij de gemeente.
9. De initiatiefnemer zal inzichtelijk moeten maken hoe zorg wordt
gedragen voor huisvesting of terugkeer naar het land van herkomst na
afloop van een dienstverband.
10. Waar dat mogelijk is wordt ingezet op verbetering van de
onafhankelijkheid door ontkoppeling arbeidscontracten en
huurovereenkomsten voor arbeidsmigranten.
4.11

Beantwoording schriftelijk vragen Jong Lelystad inzake
sportvoorzieningen Porteum
De fractie van Jong Lelystad heeft enkele vragen over de sportvoorzieningen
voor Porteum aan het college gesteld. Het college beantwoordt deze vragen in
een brief aan de fractie van Jong Lelystad.
Besluit
De door de fractie van Jong Lelystad gestelde vragen ex artikel 36 van het
reglement van Orde van de raad inzake sportvoorzieningen Porteum te
beantwoorden met bijgaande raadsinformatiebrief.

4.12

2e Wijziging gemeenschappelijke regeling 2017 Veiligheidsregio Flevoland
Nederland is verdeeld in 25 Veiligheidsregio’s. Iedere Veiligheidsregio, zo ook de
Veiligheidsregio Flevoland zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en
bezoekers van dat gebied. Zo zorgt de Veiligheidsregio Flevoland ervoor dat er
een brandweer is. Ook maakt zij afspraken over de aanpak van rampen en
crises. Een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden,
bedrijven en burgers is daarbij belangrijk.
De Veiligheidsregio’s worden landelijk grotendeels (voor circa 85%) uit het
gemeentefonds door de gemeenten in de regio gefinancierd. De verdeelsleutel
om te komen tot een gemeentelijke bijdragen is vastgelegd in de
Gemeenschappelijke Regeling van de desbetreffende Veiligheidsregio. De
verdeelsleutel opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Flevoland 2017 wijkt hierin af. Daarom is vorig jaar is de gemeenschappelijke
regeling 2017 gewijzigd met betrekking tot de wijze van verdeling van de kosten
van de Veiligheidsregio Flevoland over de zes deelnemende gemeenten.
Deze wijziging is van kracht geworden nadat vier van de zes colleges daartoe
hadden besloten. Door gemeente Zeewolde, één van de partijen die
tegenstemden, is vervolgens een geschil aanhangig gemaakt over dat besluit.
Inmiddels heeft de ingestelde geschillencommissie een advies uitgebracht over
oplossing van dat geschil. Kern van het advies was dat het oorspronkelijk
genomen besluit rechtmatig was en dat het eerder ingebrachte voorstel om de
ingroeiperiode voor nadeelgemeenten op te rekken van vijf naar zeven jaar kan
worden geëffectueerd. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft zich
inmiddels unaniem geschaard achter deze oplossingsrichting.

De wijziging die nu voorligt betreft dus slechts een verlenging van de
ingroeiperiode voor nadeelgemeenten van vijf naar zeven jaar. Voor Lelystad en
Almere blijft de ingroeiperiode van vijf jaar gehanteerd.
Besluit
1. Onder het voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad, in te
stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Flevoland in verband met de verlengde ingroei periode
van de verdeelsleutel voor nadeel gemeenten en de Veiligheidsregio
hiervan na de raadsgoedkeuring in kennis te stellen met de bijgevoegde
conceptbrief.
2. De raad voor te stellen om het college van B&W toestemming te
verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Flevoland in verband met de nieuwe verdeelsleutel voor
nadeel gemeenten.
4.13

Onderzoekslocaties woningbouw
In een raadsessie is in het najaar 2020 verzocht om in beeld te brengen welke
locaties ingezet kunnen worden ten behoeve van de woningbouwproductie. Dit
vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe Woonvisie eind 2021 en
woningbouwprogrammering. In dit raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan om
een aantal locaties verder te onderzoeken op de mogelijkheden om deze te
ontwikkelen als woningbouwlocatie.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. de in het Raadsvoorstel ‘Onderzoekslocaties woningbouw’ vermelde
onderzoekslocaties te verkennen en verder uit te werken conform de
geschetste vervolgstappen.
2. Een voorbereidingskrediet van € 567.000,- beschikbaar te stellen en dit
ten laste te brengen van de egalisatiereserve Grondbedrijf.
3. Dit voorbereidingskrediet (naar rato per locatie) te zijner tijd ten laste te
brengen van een te openen grondexploitatie of anterieure overeenkomst.

4.14

Informatienota Omgevingswet mei 2021
De gemeenteraad is in april 2021 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.

4.15

Reactie op brief Dirkzwager legal & tax
Dirkzwager legal & tax heeft op 22 april 2021 namens Pluryn een brief gestuurd
aan de gemeente Lelystad in verband met een ontstane discussie over de
declaratie van Pluryn voor jeugdzorg over 2019 en 2020.

Besluit
1. De brief van Dirkzwager legal & tax van 22 april 2021 over “Facturering
Pluryn 2019 en 2020” met bijgaande brief te beantwoorden;
2. Geheimhouding op te leggen op de reactiebrief aan Dirkzwager legal &
taks op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet.
Vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021.

, secretaris.

, voorzitter.

