Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezigen

19-01-2021
9:00 - 12:00
Digitaal
Voorzitter burgemeester Meijdam, wethouders Schoone, Baaten, Van Noort en De
Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris De Boer

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Concept Locatieplan Stadsdeel 4 en 5
Het college van Lelystad heeft het concept-locatieplan restafvalcontainers
vastgesteld voor stadsdeel 4 (Archipel (inclusief Beukenhof, De Scheren),
Zuiderzeewijk (inclusief Stadspark, Badweg, Langevelderslag), Wold, Horst,
Griend) en stadsdeel 5 (Atolwijk (inclusief Wijngaard, Hofstede, Plantage),
Botter, Schoener, Tjalk). Deze locaties zijn bepaald na het voeren van
gesprekken (schouwen en e-mail) met direct omwonenden. Met het vaststellen
van het concept-locatieplan heeft het college een belangrijke verdere stap gezet
richting de start van het nieuwe inzamelen. Bewoners van deze buurten die nog
willen reageren op dit concept locatieplan kunnen dat doen door vóór 12 maart
2021 een zienswijze in te dienen.
Waarom ook al weer andere manier van inzamelen?
De gemeente Lelystad zet in op een duurzame samenleving, waarbij afval een
grondstof wordt. Een samenleving waarin grondstoffen zo lang mogelijk
hergebruikt worden. Daarom stappen we over op het nieuwe inzamelen: plastic
verpakkingen, blik en drinkpakken worden aan huis met een bak ingezameld. Het
dan nog overgebleven restafval kan in de ondergrondse containers of wordt eens
per vier weken aan huis opgehaald. Deze andere manier van inzamelen levert
een bijdrage aan onze ambitie van 100 kilo restafval per inwoner per jaar en een
afvalscheidingspercentage van 75%. Het nieuwe inzamelen is nodig om de stap
te zetten naar een circulaire economie.
Besluit
Behorende bij de percelen zoals aangeven in de tekeningen bij het
aanwijzingsbesluit:
1. Voornemens te zijn om in het kader van het nieuwe inzamelen de locaties
(opgenomen in bijgevoegde concept-plaatsingsplan) aan te wijzen voor plaatsing
van ondergrondse containers, behorende bij de percelen zoals aangeven in de
tekeningen bij het aanwijzingsbesluit in stadsdeel 4 en 5;
2. Inwoners van de betreffende buurten te informeren en in de gelegenheid te
stellen een zienswijze in te dienen door publicatie van dit besluit in de Flevopost
en door het versturen van bijgevoegde nieuwsbrief (deze wordt begin januari
verzonden).

3.2

Intentieovereenkomst St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal, sinds begin 2019 eigenaar van het ziekenhuis in Lelystad,
is voornemens om op de huidige locatie een nieuw en efficiënt
ziekenhuisgebouw te realiseren. Deze ontwikkeling heeft effect op het hele
huidige ziekenhuisgebied. Omdat de gemeente voor een aantal delen eigenaar is
van grond in dit gebied, maken St Jansdal en de gemeente een aantal
afspraken. Belangrijkste afspraak is dat de gemeente de gronden aan de
Ziekenhuisweg de aankomende jaren beschikbaar houdt voor St Jansdal voor de
ontwikkeling van het gebied. Met het tekenen van de intentieovereenkomst wordt
de samenwerking tussen beide partijen bekrachtigd.

Besluit
het College:
1. De intentieovereenkomst ‘Overeenkomst betreffende de beoogde ontwikkeling
van de ziekenhuislocatie ter hoogte van de Ziekenhuisweg 100 te Lelystad’ te
sluiten met Stichting Christelijk Ziekenhuis St Jansdal.
de Burgemeester:
2. Mandaat te verlenen aan wethouder J. Schoone voor ondertekening van de
overeenkomst namens de gemeente Lelystad
3.3

Benoeming voorzitter bezwaarschriftencommissie
De eerste zittingstermijn van de huidige voorzitter van de commissie voor de
bezwaarschriften loopt af op 1 januari 2021. De huidige voorzitter heeft
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 H.A.G. Schippers voor een termijn van 4 jaar te benoemen als
voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften.
2. De benoeming van de onder punt 1 genoemde persoon in te laten gaan op 1
januari 2021.

3.4

Kredietaanvraag terreinafwerking Suyderseeboulevard fase 3
Betreft een kredietaanvraag voor de aanleg van de openbare ruimte voor het
woningbouwproject Suyderseeboulevard fase 3.
Besluit
1. Een krediet conform bijlage beschikbaar te stellen voor de terreinafwerking in
het woningbouwproject Suyderseeboulevard fase 3.
2. Geheimhouding op te leggen op de bijlage grondbedrijf op grond van artikel 55
lid 1 van de Gemeentewet.

3.5

Bestuurlijke reactie op afwijzen verkeersbesluit van 30 zone naar (woon)erf
voor de Horst 18 en 22.
De straten Horst 18 en 22 te Lelystad maken als woonstraat deel uit van een 30
km/u zone. Aanvrager klaagt sinds maart 2020, namens zichzelf en enkele
buurtgenoten, over de gereden rijsnelheden en rijgedrag van automobilisten bij
hen in de straat. Hij geeft aan dat de maximumsnelheid van 30 km/u te hoog is
en niet past bij de inrichting van de weg. De rijbaan is smal en tuinen grenzen
direct aan de weg. De aanwezige drempels hebben onvoldoende afremmende
werking. Volgens aanvrager ziet de straat er meer uit als een (woon)erf (max. 15
km/u) en zegt dat Veilig Verkeer Nederland dit ook van mening is. Aanvrager
wenst een lagere maximum snelheid dan 30 km/u.
Besluit
Het verzoek om door middel van een verkeersbesluit een 30 km/u zone te
wijzigen in een (woon)erf voor de Horst 18 en 22 te Lelystad af te wijzen en de
aanvrager daarover schriftelijk in kennis te stellen.

3.6

Mandatering en machtiging Samenwerkingsverband OpenbaarNeutraal/Bijzonder onderwijs (SON/B)
Dhr. R. Oosterloo en mw. D. Blieck-Visser worden gemachtigd als bestuurslid
van het Samenwerkingsverband Openbaar-Neutraal/Bijzonder onderwijs
(SON/B).
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de
gemeente Lelystad elk voor zover het hun bevoegdheden betreft:
1. Dhr. R. Oosterloo (concerncontroller) en mw. D. de Blieck-Visser (directeur
sociaal domein) als gemachtigden aan te wijzen die het bevoegd gezag in het
bestuur van de stichting Samenwerkingsverband Openbaar-Neutraal/Bijzonder
onderwijs (hierna SON/B) vertegenwoordigden, zodanig dat het restsaldo van de
stichting kan worden opgevraagd bij de ING-bank waarbij de machtiging zodanig
is opgesteld dat alleen een overboeking naar een bankrekening van de
gemeente Lelystad kan en mag worden uitgevoerd.

3.7

ALV van Coöperatie ParkeerService
De algemene ledenvergadering van Coöperatie ParkeerService (ALV) wordt 27
januari 2021 gehouden. Lelystad is een van de leden van deze coöperatie en
heeft daarom stemrecht in deze ledenvergadering.
Het college heeft de agenda besproken en standpunten ingenomen bij de
verschillende agendapunten. Deze standpunten zullen tijdens de
ledenvergadering naar voren worden gebracht door de vertegenwoordiger die
namens de gemeente Lelystad zal worden afgevaardigd.
Besluit
Het college besluit:
A. Tijdens de algemene ledenvergadering van CPS op 27 januari 2021 een stem
uit te brengen:
1. a. Conform de geannoteerde agenda met uitzondering van 1.4.3:
b. Bij 1.4.3 niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van een
structureel bedrag van 200.000 euro voor een drietal beleidsuitbreidingen;
2. Dat van de annotaties kan worden afgeweken indien tijdens de ALV een
wijzigingsvoorstel wordt gedaan op een voorstel.
B. Het college besluit ook:
1. Het lidmaatschap van CPS te heroverwegen:
a. Op grond van de mogelijke effecten voor Lelystad als gevolg van het uittreden
van Alkmaar en IJsselstein;
b. waarbij gebruik wordt gemaakt van de resultaten van Alkmaar bij het
uitbesteden van de parkeertaken;
c. dit proces te starten in juni 2021 als de begroting 2022 van CPS beschikbaar
is;
d. en hierover een besluit te nemen voor het vaststellen van de begroting 2022
van de gemeente Lelystad.
Burgemeester:
Wethouder P.L.W.J. Baaten en de heer A. Maris te machtigen tot het uitbrengen
van een stem tijdens de algemene ledenvergadering van coöperatie
ParkeerService op de ALV van 27 januari 2021. Zodat één van hen die rol kan
vervullen.

3.8

Continuering Stedelijk Integraal Team
Er wonen steeds meer mensen met psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de
wijk. Het is van belang dat er sprake is van passende ondersteuning en
behandeling voor deze inwoners, zodat zij op een goede manier zelfstandig
kunnen wonen en overlast wordt voorkomen. In 2018 is vanuit de Wmo gestart
met “GGZ in de wijk”. In dit kader wordt ingezet op o.a. extra inloop/opvang in de
wijken, extra dagbesteding, beter betrekken van omgeving/buren en versterken
van samenwerking tussen de betrokken partijen. Wat betreft dit laatste punt is er
in 2020 als pilot een Stedelijk Integraal Team ingesteld. In dit team werkt een
aantal belangrijke partijen op het terrein van wonen, ondersteuning, zorg en
veiligheid samen om te komen tot een samenhangende en effectieve aanpak ten
behoeve van inwoners met complexere psychische problematiek. De pilot is
geslaagd en daarom zal het Stedelijk Integraal Team worden gecontinueerd.
Besluit
1. In te stemmen met continuering van de pilot Stedelijk Integraal Team t.b.v.
inwoners met complexe psychosociale problematiek.
2. De intentieovereenkomst Stedelijk Integraal Team te verlengen en daartoe
bijgaand addendum te ondertekenen.
Burgemeester:
3. Machtiging te verlenen aan wethouder J. Schoone om namens het college het
addendum te ondertekenen.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Portefeuilleverdeling college 2020-2022 c.a. in januari 2021 incl.
waarneming portefeuille VVD
In afwachting van de invulling van de vacature in het college die is ontstaan na
het vertrek van wethouder Sparreboom heeft het college een besluit genomen
over de waarneming van de vacante portefeuille.
Besluit
1. Het locoburgemeesterschap collegeperiode 2020-2022 conform
coalitieakkoord op 19 januari 2021 als volgt vast te stellen:
• 1e loco: wethouder VVD
• Tijdelijk 1e loco: wethouder Schoone
• Tijdelijk 2e loco: wethouder Baaten
• Tijdelijk 3e loco: Wethouder De Vreede
• Tijdelijk 4e loco: wethouder Van Noort
2. De Regeling vervanging collegeperiode 2020-2022 op 19 januari 2021 als
volgt vast te stellen:
• De burgemeester wordt vervangen door wethouder Schoone
• Wethouder Schoone wordt vervangen door wethouder Van Noort
• 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 2020-2022 januari 2021 inclusief
waarneming portefeuille VVD vast te stellen conform het bijgevoegde overzicht
portefeuilleverdeling 2020-2022, 19 januari 2021 (bijlage).
4. De vertegenwoordiging in besturen en overlegorganen collegeperiode 20202022 vast te stellen conform het overzicht bij de portefeuilleverdeling inclusief
waarneming portefeuille VVD, 19 januari 2021 (bijlage).
5. De raad te informeren over dit besluit.

4.2

Mandaatregeling 2021 en Budgethoudersregeling 2021
Door wijzigingen in wet- en regelgeving, de bestuurspraktijk, de ambtelijke
organisatie en de bedrijfsvoering is het noodzakelijk/wenselijk om periodiek de
Mandaatregeling van de bestuursorganen College en Burgemeester te herzien.
In het kader van de jaarlijkse actualisering hebben het college en de
burgemeester de bijgaande Mandaatregeling 2021 en de Budgethoudersregeling
2021 vastgesteld en is besloten om beide regelingen per 1 februari 2021 in
werking te laten treden.
Besluit
Het college en de burgemeester, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft,
besluiten:
1. De Mandaatregeling 2021 vast te stellen.
2. De huidige Mandaatregeling 2020, met uitzondering van de daarin opgenomen
derdenmandaten, in te trekken bij de inwerkingtreding van de Mandaatregeling
2021 per 1 februari 2021.
3. De Budgethoudersregeling 2021 vast te stellen.
4. De huidige Budgethoudersregeling 2020 in te trekken bij de inwerkingtreding
van de Budgethoudersregeling 2021 per 1 februari 2021.

4.3

4.4

Verslag jaarwisseling 2020-2021
De jaarwisseling is in Lelystad relatief rustig verlopen en de burgemeester kijkt er
met tevredenheid op terug. Er werd rekening gehouden met zware scenario’s,
maar gelukkig is er niemand ernstig gewond geraakt en was er een beperkt
aantal verstoringen van de openbare orde. De jaarwisseling geldt in Nederland
als het gevaarlijkste moment van het jaar: honderden mensen moeten met
verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met beschadigde ogen.
Het zorgt voor grote materiële schade en veel agressie tegen hulpverleners.
Illegaal vuurwerk is een belangrijke oorzaak van overlast, letsel, incidenten met
dodelijke afloop en gevaarzetting voor anderen. Daarom wordt de jaarwisseling
dan ook gezien als een speciaal project binnen het integraal veiligheidsbeleid
van de gemeente.
Besluit
1) Kennis te nemen van het verslag jaarwisseling 2020-2021.
2) De structurele inzet van extra handhavers tijdens de jaarwisseling te
betrekken bij de Kadernota 2022.
3) De raad te informeren middels bijgevoegde informatienota.
Ontwerp MRA programma Circulaire Economie 2020-2025
Op 16 november 2020 heeft de MRA het ontwerp programma Circulaire
Economie(CE) 2020-2025 en de bijbehorende uitvoeringsagenda 2021-2022
toegezonden. Dit programma vervangt het huidige ontwikkelplan CE dat eind dit
jaar afloopt. Het programma geeft invulling aan de belangrijkste opgaven die er
op regionaal niveau liggen. Voor de komende periode wordt de focus gelegd op
3 sporen. Dat zijn de aanpak van materiaal- en grondstofstromen, circulaire
inkoop en circulair aanbesteden en circulaire gebiedsontwikkeling. Aan de MRA
partners wordt gevraagd of zij zich herkennen in het accent dat gelegd wordt op
de 3 inhoudelijke sporen en welke stappen de partners zetten om uitvoering te
geven aan het programma. De inzet, zoals verwoord in bijgaande reactiebrief is
een logische voortzetting op waar we al mee bezig zijn en kan bijdragen aan
onze ambitie in het kader van Lelystad Next Level als hoofdstad van de nieuwe
natuur
Op het gebied van circulaire inkoop heeft Lelystad in reactie op de afspraken van
de MRA duurzaamheid top eind 2019 al aangegeven dat ze zich niet kon
committeren aan de gevraagde uitvoeringsafspraken i.v.m. andere prioriteiten.

Dit is onveranderd gebleven. Het doel van 50% circulaire inkoop in 2025, zoals
dit in juni 2018 is vastgelegd in de MRA intentieverklaring circulair
opdrachtgeverschap en circulair inkopen en nu ook in dit programma CE is
daarmee voor Lelystad te ambitieus.
Besluit
1. Kennis te nemen van het ontwerp programma Circulaire Economie 2020-2025
en de daarbij behorende ontwerp uitvoeringsagenda 2021-2022 van de
Metropoolregio Amsterdam.
2. Een reactie op het ontwerp programma Circulaire Economie 2020-2025 en
ontwerp uitvoeringsprogramma 2021-2022 te versturen door middel van brief met
kenmerk U20-119824.
4.5

Politiecijfers 2020 en Veiligheidsbeeld Lelystad
De politiecijfers over de veiligheid in Lelystad in 2020 zijn bekend geworden. Het
aantal misdrijven is met 6% gedaald ten opzichte van 2019. Opvallende dalers
zijn het aantal autokraken (-54%) en woninginbraken (-13%). Tegelijkertijd was
er sprake van een forse stijging van het aantal meldingen van jongerenoverlast
(+77%) en overlast door personen met verward gedrag (+37%), net als in andere
gemeenten in Midden Nederland. Ook het aantal fraudezaken is gestegen
(+54%), met name door oplichting via Internet.
Besluit
1) Kennis te nemen van de politiecijfers 2020 en de ontwikkelingen van
misdrijven in Lelystad.
2) De gemeenteraad te informeren over de politiecijfers 2020 en de
ontwikkelingen van misdrijven in Lelystad middels bijgevoegde informatienota.

4.6

Uitvoering motie Theaterkwartier
Tijdens de raadsvergadering van 28 april 2020 is bij de vaststelling van
bestemmingsplan Theaterkwartier een motie aangenomen waarbij het college is
opgedragen om onderzoek te doen naar mogelijke evenementenlocaties voor het
geval Stationsbalkon Noord als evenemententerrein in het Stadshart komt te
vervallen. Het college heeft door middel van een informatienota voor de raad
deze motie beantwoord.
Besluit
1. De raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren over de
uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke evenementenlocaties in verband
met het vervallen van evenemententerrein Stationsbalkon Noord (uitvoering
motie bestemmingsplan Theaterkwartier).

4.7

Beantwoording schriftelijke vragen onderzoek samenwerking culturele
instellingen
Naar aanleiding van het onderzoek naar de samenwerking van de culturele
instellingen, heeft het college de schriftelijke en technische vragen van de
fracties van het CDA, D66, GroenLinks en de PvdA beantwoord.
Besluit
1. De schriftelijke vragen ex art. 36 van het RvO van fracties van het CDA en
D66 inzake het onderzoek naar de samenwerking van de culturele instellingen
met de bijgevoegde brief te beantwoorden.

4.8

Intentie Houtbouwfabriek
Bouwen met hout is sterk in opkomst en wordt ook gezien als duurzame
oplossing voor woningbouw. Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil door middel
van een Green Deal de versnelling van houtbouwwoningen stimuleren. Door dit
besluit geeft Lelystad aan de intentie te hebben eventueel een houtbouwfabriek
in Lelystad te vestigen.
Besluit
1. Kenbaar te maken aan provincie en MRA dat Lelystad zich in principe
beschikbaar stelt als locatie voor een houtbouwfabriek.
2. Een voorstel tegemoet te zien van de verdere uitwerking voor houtbouw.

4.9

Documenten betreffende reactie op uitspraak Reclame Code Cie over
uitgave en verspreiding
Gemeente Lelystad, Provincie Flevoland en Lelystad Airport hebben eind
augustus een nieuwe editie (de 6e) uitgebracht en huis-aan-huis in Flevoland –
als bijlage bij een van de in de zes gemeenten voorkomende huis-aan-bladen –
verspreid. Tegen de uitgave en de huis-aan-huis verspreiding ervan is een klacht
ingediend bij de Reclame Code Commissie. Op de klacht en het door de drie
partijen ingediende verweer is 21 december 2020 uitspraak gedaan. Naar het
oordeel van de commissie is de (6e editie van de) Airportkrant aan te merken als
reclame en daarmee in strijd met artikel 11.1 van de Nationale Reclame Code
(NRC). De aanbeveling is om niet meer op een dergelijke wijze reclame te
maken. Overige klachten dat de Airportkrant in strijd zou zijn met de NRC, zoals
onjuistheden, het ontbreken van informatie, het wekken van de schijn van
onafhankelijkheid en objectiviteit, wijst de commissie af.
Naar aanleiding van de uitspraak van de RCC heeft de raadsfractie van
GroenLinks vragen gesteld.
Deze vragen zijn door het college beantwoord.
Besluit
De naar aanleiding van de uitspraak van de Reclame Code Commissie gestelde
vragen over de uitgave en verspreiding van de Airportkrant door de raadsfractie
van GroenLinks met de bijgevoegde brief te beantwoorden.

Vastgesteld in de vergadering van 26 Januari 2021.

, secretaris.

, voorzitter.

