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Voorstellen A-procedure

3.1

Subsidieregeling gesloten kassasysteem Lelycentre
In de afgelopen drie jaar zijn ondernemers van het Lelycentre regelmatig
slachtoffer geworden van gewapende overvallen. Tijdens een nazorggesprek
met burgemeester, kwam aan de orde wat ondernemers zelf al doen aan
overvalpreventie en waar de behoefte nu ligt. Ondernemers hebben vaak al
geïnvesteerd in materiële inzet zoals camera’s, DNA-spray, tijdschakelaar op
geldkluis en het stimuleren van pinbetalingen.
De ondernemers vragen aan de gemeente of er een bijdrage geleverd kan
worden om de veiligheid voor de ondernemers en bezoekers van het Lelycentre
te verhogen. Opties zoals meer handhaving en politie op straat zijn
besproken, dit blijft gehandhaafd tot de huidige inzet die geleverd kan worden.
Ook het toepassen van camerasystemen is overwogen. Dit blijkt complex
(privacy en politieke afwegingen) en vraagt om een hoge structurele bijdrage van
de gemeente. Dit onderwerp wordt nog nader onderzocht. Een eenmalige
bijdrage aan veiligheidsmiddelen voor ondernemers biedt voor de korte termijn
meer perspectief. Hiervoor is een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld.
Met deze regeling kan de gemeente ondernemers van het Lelycentre financieel
ondersteunen bij de aanschaf van een gesloten kassasysteem. Het Lelycentre is
in deze subsidieregeling aangewezen vanwege de aantallen overvallen die daar
plaatshadden. De regeling wordt eenmalig en bij wijze van pilot aangeboden. Na
afloop van de subsidietermijn wordt de pilot geëvalueerd en zullen de uitkomsten
hiervan worden meegenomen in de overweging voor een eventueel vervolg.
Besluit
1. De subsidieregeling “Gesloten kassasysteem voor Lelycentre” vast te stellen
met een subsidieplafond van € 20.000,-.
2. Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling vast te stellen

3.2

Hogere grenswaarde Sont 6-8
De begane grondverdieping onder de woning Sont 8, met adres Sont 6 te
Lelystad wordt getransformeerd van bedrijfsruimte naar woonruimte. Omdat een
woonruimte in tegenstelling tot een bedrijfsruimte geluidgevoelig is, heeft er een
akoestisch onderzoek plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de geluidbelasting op de
voorgevel hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Deze hogere waardeaanvraag maakt het mogelijk om de bedrijfsruimte te transformeren naar een
woonruimte.
Besluit
1. Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden geluid voor Sont 66 vast te stellen
2. Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden geluid bekend te maken en tezamen
met de WABO vergunning ter inzage te leggen.

3.3

Naamgeving openbare ruimte
Besluit
Aan te houden.

3.4

Dierenweiden
Het college besluit de openstaande vordering op de stichting Dierenweiden
Lelystad kwijt te schelden. De stichting Dierenweiden Lelystad heeft in 2013 een
renteloze lening ontvangen. De stichting die afhankelijk is van giften kan, buiten
hun schuld om, niet meer aan deze verplichting voldoen. Om het voortbestaan
van de dierenweiden voor de inwoners van Lelystad niet in gevaar te brengen
heeft het college besloten de openstaande vordering van € 10.960 kwijt te
schelden.
Besluit
1. De restlening aan de Stichting Dierenweiden Lelystad van € 10.960 kwijt te
schelden;
2. Deze oninbare lening ten laste te brengen van het product Treasury.
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Voorstellen B-procedure

4.1

Beschikbaar stellen Barro-ruimte door Lelystad t.b.v. Maritieme
Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF)
De provincie Flevoland heeft aan de gemeente Lelystad gevraagd om 3 hectare
Barro-ruimte beschikbaar te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van de
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). De wettelijke regeling
Barro is voluit het ‘Besluit algemene regels ruimtelijke ordening’ en heeft onder
meer tot doel het waterbergend vermogen van het IJsselmeergebied te
waarborgen. Door diverse (bouw)plannen en ontwikkelingen kan het
waterbergend vermogen van het IJsselmeer/Markermeer worden verminderd. In
het Barro heeft iedere gemeente grenzend aan dit gebied een stukje ruimte
gekregen voor buitendijkse ontwikkelingen. Voor de gemeenten Urk en
Noordoostpolder is dit 5 hectare ieder; voor Lelystad is dit 150 hectare (voor een
overslaghaven (Flevokust) en voor woondoeleinden en daaraan gerelateerde
activiteiten). Voor de ontwikkeling van MSNF is in totaal 13 hectare benodigd,
dus meer dan de gemeenten Urk en Noordoostpolder ter beschikking kunnen
stellen. Omdat de ontwikkeling van MSNF van regionaal belang is, zeker in
combinatie met Flevokust-haven in Lelystad, hebben burgemeester en
wethouders besloten om de gevraagde Barro-ruimte beschikbaar te stellen.

Besluit
1. Aan de provincie Flevoland de gevraagde Barro-ruimte van maximaal 3
hectare beschikbaar te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van de
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) te Urk en de hiervoor
bedoelde bestuursovereenkomst te ondertekenen.
4.2

Verzoek vrijstelling liggelden bruine vloot
De eigenaren van de Bruine vloot, met de Bataviahaven als thuishaven, hebben
het college verzocht om, evenals in 2020, te worden vrijgesteld van het betalen
van liggelden. De reden hiervoor is dat de Bruine vloot in haar voortbestaan
wordt bedreigd als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen om Covid terug
te dringen. Het college geeft in haar beantwoording aan dat over hun verzoek in
de loop van april een besluit zal worden genomen. De reden daarvoor is dat in
de loop van maart duidelijk zal zijn hoe de rijksoverheid deze sector tegemoet zal
komen.
Besluit
1. Het verzoek om vrijstelling liggelden Bruine vloot met bijgevoegde brief te
beantwoorden.
2. In april 2021 een voorstel tegemoet te zien om inhoudelijk antwoord te geven
op het ontvangen verzoek.

4.3

Samenwerkingsovereenkomt Meld Misdaad Anoniem
In het kader van de aanpak van ondermijning is gemeente Lelystad een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Meld Misdaad Anoniem (MMA).
MMA is het onafhankelijke meldpunt waar anoniem meldingen kunnen worden
gedaan over criminaliteit en misdaad. Anonimiteit staat hierbij centraal.
Anonieme Meldingen worden door MMA over het algemeen doorgezet naar de
politie of andere opsporingsdiensten, maar de laatste jaren sluiten steeds meer
gemeenten zich aan bij MMA. Inmiddels zijn er meer dan 100 gemeenten
aangesloten. Deze gemeenten ontvangen onder andere meldingen van
ondermijning of fraude. Niet alleen gemeente Lelystad sluit zich aan bij MMA,
ook de andere Flevolandse gemeenten gaan een overeenkomst aan met MMA.
Met de gezamenlijke gemeenten, de provincie Flevoland en het Districtelijke
Team ondermijning Flevoland wordt in Flevoland samengewerkt om
ondermijning tegen te gaan.
Besluit
In het kader van de aanpak van ondermijning de samenwerkingsovereenkomst
met Meld Misdaad Anoniem (MMA) te sluiten.

4.4

Speelautomatenhallenbeleid
Het college heeft de raad voorgesteld om de uitgangspunten voor een nieuw
speelautomatenhallenbeleid vast te stellen. Uit een raadsessie over dit
onderwerp is gebleken dat een meerderheid van de deelnemende fracties het
huidige beleid wil voortzetten. Dit houdt in dat er maximaal twee
speelautomatenhallen gevestigd mogen worden in de stad en dat het aantal
speelautomaten gehandhaafd blijft op respectievelijk maximaal 150 en 200
speelautomaten per hal.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. De volgende elementen als uitgangspunten te hanteren voor het actualiseren
van het speelautomatenhallenbeleid:

1. Het huidige beleid voor speelautomatenhallen te handhaven voor wat betreft:
a. het aantal speelautomatenhallen dat in het huidige beleid een maximum van
twee toestaat.
b. het aantal speelautomaten dat in het huidige beleid per hal een maximum
toestaat van respectievelijk 200 en 150 speelautomaten.
c. het aangewezen gebied waarvoor de burgemeester een vergunning kan
verlenen voor een speelautomatenhal.
d. De gunning van in 2021 verlopen vergunningen wordt ongewijzigd voortgezet
volgens de beleidsregel ‘vergunningverlening speelautomatenhallen Lelystad.
2. De looptijd van een speelautomatenhalvergunning te verlengen van drie naar
tien jaar.
3. De uitgangspunten te verwerken in de Algemene plaatselijke verordening
(APV) en de overige APV bepalingen over speelautomatenhallen te actualiseren.
4.5

Stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van
zaken rondom het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen. Weliswaar is
Lelystad niet genomineerd om als interventiegemeente deel te nemen, maar in
Lelystad kunnen zich wel telers vestigen die zich hebben aangemeld voor de
aanbestedingsprocedure bij de Ministeries van Justitie en Veiligheid en
Volksgezondheid Welzijn en Sport. Ook neemt Lelystad deel aan het experiment
als controlegemeente.
Besluit
1. Kennis te nemen van de stand zaken van het landelijke experiment gesloten
coffeeshopketen (wietexperiment).
2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota.

4.6

Beantwoording schriftelijke vragen inzake intentieovereenkomst St Jansdal
Naar aanleiding van het besluit van het college om een intentieovereenkomst
met ziekenhuis St Jansdal aan te gaan zijn door de fractie van de SP enkele
vragen gesteld. Het college beantwoord deze vragen door middel van een brief.
Besluit
De schriftelijke vragen ex art. 36 RvO van de fractie SP inzake de tussen de
gemeente Lelystad en ziekenhuis St Jansdal te sluiten intentieovereenkomst
door middel van bijgevoegde brief te beantwoorden.

4.7

4.8

Stemadvies Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG
Ieder jaar houdt de VNG een Algemene Ledenvergadering (ALV) en een
Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) waarbij relevante zaken ter
besluitvorming aan de Nederlandse gemeenten worden voorgelegd. Op 12
februari is de BALV en het college heeft haar standpunten betreffende de
geagendeerde onderwerpen ingenomen.
De standpunten van het college worden aan de raad voorgelegd.
Besluit
1. In te stemmen met de geannoteerde agenda en met het stemadvies ten
behoeve van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG op12-022021.
2. Aan de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te hebben bij de
collegestandpunten in de geannoteerde agenda voor de BALV van de VNG op
12-02-2021.
Openstaande moties motiemarkt

Het college stelt de raad een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering
en afdoening van de -aangenomen- moties van de motiemarkten 2017-2020
beschikbaar. Deze moties bevatten initiatieven die oorspronkelijk zijn ingediend
bij de motiemarkten door initiatiefnemers uit de Lelystadse samenleving.
Vervolgens worden deze aangenomen moties door het college van b&w in
uitvoering genomen. Behalve de raad worden ook de initiatiefnemers op de
hoogte gehouden van de stand van zaken van de uitvoering. Zij worden waar dit
aan de orde is ook bij de uitvoering betrokken.
Besluit
1. De overzichten “Stand van zaken uitvoering moties van de motiemarkten
2017-2020” ter informatie aan de raad aan te bieden.
2. De initiatiefnemers van initiatieven uit de samenleving die hebben geleid tot
een aangenomen raadsmotie beter op de hoogte te houden van de stand van
zaken van de uitvoering van de moties en daartoe de procedure hiervoor aan te
scherpen.
3. Van de moties van de motiemarkten 2017-2020 die nog in uitvoering zijn de
initiatiefnemers van de stand van zaken en het vervolg en de planning op de
hoogte te brengen.

Vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021.
, secretaris.

, voorzitter.

