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Voorstellen A-procedure

3.0

Zienswijze concept Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
(parafenprocedure 23-02-2021)
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie werken samen met
de luchtverkeersleidingsorganisaties Luchtverkeersleiding Nederland, Koninklijke
Luchtmacht en Maastricht Upper Area Control Center aan de herziening van het
Nederlandse luchtruim. Op 14 januari 2021 is de ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening openbaar gemaakt. In de ontwerp-Voorkeursbeslissing
wordt op hoofdlijnen de keuze vastgelegd voor de nieuwe indeling en gebruik
van het Nederlandse luchtruim. De gemeente dient hierop een zienswijze in die
aansluit aan bij de zienswijze van provincie Flevoland.
Besluit
1. Middels bijgaande brief een zienswijze in te dienen op de ontwerpVoorkeursbeslissing Luchtruimherziening.
2. De raad middels bijgaande informatienota te informeren over het proces
Luchtruimherziening en de zienswijze van de gemeente.
3. Wethouder Elzakalai te mandateren om de zienswijze namens het
college in te dienen.

3.1

Warande - facturering bronbemaling 2020
Tussen Gemeente Lelystad en warmteleverancier zijn afspraken gemaakt over
de verdeling van kosten bij de aanleg van een warmtenet in Warande deelgebied
1. Daarbij is aangesproken dat een deel van de benodigde aanlegkosten van het
leidingnet ten laste komen van Gemeente Lelystad.
Besluit
1. Een budget van € 82.000,00 incl. V&T, excl. BTW beschikbaar te stellen
voor het betalen van bronneringskosten aan warmteleverancier
EnNatuurlijk en deze te dekken uit de Grondexploitatie Warande
deelgebied 1.
2. Op grond van artikel 55, lid 1, en artikel, 25, lid 2, van de gemeentewet
geheimhouding op de bijlage grondexploitatie te leggen

3.2

Warande - aanvraag krediet BRM De Olmen (Buizerdweg e.o.)
Warande groeit. Met het beschikbaar stellen van het budget heeft het college
besloten om gronden rond de Buizerdweg geschikt te maken voor de bouw van
woningen.. De doorgaande verbinding naar Hollandse Hout komt te vervallen en
daarvoor in de plaats wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de rotonde
Larserdreef en Ranonkellaan. Deze weg zal op termijn worden gebruikt bij de
nieuwe verbinding naar de A6.
De start van de werkzaamheden is gepland voor het 2de kwartaal van dit jaar.

Besluit
1. Een budget van € 2.839.000,00, incl. V&T, excl. btw beschikbaar te
stellen voor de aanleg van de verlengde Westerdreef tot de
Ranonkellaan en BRM gebied Buizerdweg;
2. De kosten te dekken uit de grondexploitatie Warande deelgebied 1;
3. Geheimhouding ex artikel 55, lid 1 Gemeentewet op te leggen op de
bijlage grondbedrijf
3.3

2e Wijzigingsplan Zeebiesweg 48
Er is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een biologische
akkerbouwbedrijf met twee nieuwe opslagloodsen voor opslag van gewassen,
een werktuigenberging en een mest compostplaat aan de Zeebiesweg 48 te
Lelystad.
Met het voorliggende wijzigingsplan wordt planologisch medewerking verleend
aan deze uitbreiding.
Besluit
1. In te stemmen met het, met inachtneming van de voorwaarden,
opgestelde ontwerp 2e wijzigingsplan Zeebiesweg 48 van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ conform artikel 3.6 lid a van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) ten behoeve van het vergroten van het
agrarisch bouwvlak op het perceel Zeebiesweg 48;
2. Overeenkomstig het gestelde in artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening en
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het ontwerpwijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen om
belanghebbenden de mogelijkheid te bieden zienswijzen in te dienen;
3. Het wijzigingsplan vast te stellen, indien geen zienswijzen zijn
ontvangen.

3.4

Naamgeving openbare ruimte feb 2021
Voor adressering van te realiseren bebouwing en het kunnen verlenen van de
omgevingsvergunning is tijdige naamgeving noodzakelijk. De Commissie
Naamgeving Openbare Ruimte adviseert het college voor nieuw aan te leggen
wegen de volgende namen vast te stellen: Het Zwin en Haviktocht.
Het lidmaatschap van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte voor de
volgende leden op eigen verzoek te beëindigen.
Besluit
1. De volgende namen vast te stellen:
a) Het Zwin;
b) Haviktocht;
2. De eerder vastgestelde namen Marke en Kerspel toe te wijzen aan
nieuwe delen van het gebied stadscentrum zuid (ten noorden en ten
zuiden van het Porteum).
3. Het lidmaatschap van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte
voor de volgende leden op eigen verzoek te beëindigen:
• Mevrouw L. Hartman-Moes
• Heer A. Witte

3.5

Concept locatieplan extra containers stadsdeel 1 en 2
Naar aanleiding van verzoeken van inwoners heeft het college besloten enkele
containers extra te plaatsen en een enkele te verplaatsingen in de stadsdelen 1
en 2.

Met dit besluit geeft het college uitvoering aan het beleidskader ‘Van Afval Naar
Grondstof in Lelystad’ en het daaruit volgende raadsbesluit van 10 juli 2018. De
locatiebepaling van de ondergrondse containers vormt onderdeel van ‘het
nieuwe inzamelen’, waarbij plastic verpakkingen, blik en drankenkartons, gft en
oud papier en karton met minicontainers aan huis opgehaald worden en restafval
via ondergrondse containers in de buurt.
Met dit besluit wordt gestart met de afronding van dit project in deze stadsdelen.
Inwoners hebben nog de mogelijkheid om een zienswijze op deze locaties in te
dienen met het verzoek een locatie te wijzigen.
Besluit
De concept locaties voor 19 ondergrondse containers aan te wijzen door middel
van een individueel aanwijsbesluit per locatie conform de bijlagen.
3.6

Subsidie Oab 2021 - stichting SCPO
De gemeente Lelystad streeft er naar om achterstanden van leerlingen in het
basisonderwijs zo veel als mogelijk te voorkomen of terug te dringen. Op basis
van het ‘onderwijsachterstandenbeleid’ stelt ze daarom middelen beschikbaar
aan de besturen van Lelystadse basisscholen waar leerlingen onderwijs volgen
die een verhoogd risico hebben op het opdoen van een onderwijsachterstand. Dit
betreft onder andere basisscholen die onder het bestuur van stichting SCPO
vallen. Met de subsidie die de gemeente aan stichting SCPO verleent kunnen
deze basisscholen een aanvullend educatief aanbod realiseren specifiek gericht
op het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden bij leerlingen,
waarbij de focus ligt op taalontwikkeling.
Besluit
1. Stichting SCPO een subsidie te verlenen van maximaal €290.000,- voor
2021 voor het uitvoeren van diverse activiteiten en het inzetten van extra
personeel gericht op de bevordering van de (taal)ontwikkeling van
leerlingen van Lelystadse openbare basisscholen met achterstanden
2. De subsidie ten laste te brengen van het budget
onderwijsachterstandenbeleid 2021
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Voorstellen B-procedure

4.1

Vaststelling “Protocol Agressie tegen college- en raadsleden gemeente
Lelystad”
Voor politieke ambtsdragers is het belangrijk dat zij gemakkelijk benaderbaar
zijn, open in de samenleving kunnen staan, het politieke debat vrij kunnen
voeren, publieke taken vrij van dwang en drang kunnen uitoefenen en dat
besluiten zonder druk kunnen worden genomen. Zij kunnen worden
geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag van burgers.
Grensoverschrijdend gedrag kan - bedoeld of onbedoeld - de besluitvorming
beïnvloeden en raakt dan aan de integriteit van de besluitvorming.
De onlustgevoelens die worden veroorzaakt door dreiging en agressie, kunnen
daarnaast een grote impact hebben op degene die het overkomt en op zijn of
haar omgeving.
Het “Protocol Agressie tegen college- en raadsleden gemeente Lelystad”

voorziet in een overzicht van de te nemen stappen indien er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag.
Besluit
1. Het Protocol Agressie tegen college - en raadsleden gemeente Lelystad,
zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit, voor het gedeelte wat van
toepassing is voor het college, vast te stellen.
2. De raad voor te stellen het Protocol Agressie tegen college - en
raadsleden gemeente Lelystad vast te stellen voor het gedeelte wat voor
de raad van toepassing is.
4.2

Cameratoezicht in de gemeente Lelystad
Camera’s zijn al jarenlang populair in het veiligheidsdomein. De overheid (politie,
gemeenten, defensie, ambulances, Belastingdienst) gebruikt camera’s voor
diverse doeleinden. Daarnaast zijn er bewakingscamera’s in winkels, bij
geldautomaten, op parkeerterreinen, benzinepompen en op bedrijventerreinen.
De schatting is dat er tenminste anderhalf miljoen bewakingscamera´s in
Nederland hangen, exclusief webcams, dashcams en smartphones.

•

•

Bij camerabewaking gaat het om de bewaking en beveiliging van
personen, goederen, gebouwen en gebieden. Het belangrijkste doel van
bewakingscamera’s is beelden opnemen zodat na een incident
bewijsmateriaal beschikbaar is.
Bij cameratoezicht ligt de nadruk op toezicht: er wordt ook naar de
beelden gekeken als er geen incident gebeurt. Het belangrijkste doel is
het voorkomen van incidenten.

Naast de camera’s die eigendom zijn van ondernemers, instanties, bewoners en
politie bestaat de mogelijkheid van cameratoezicht door de gemeente: publiek
cameratoezicht. In 2020 is bij de voortgang op het raadsprogramma toegezegd
om met een nadere analyse te komen van de voor- en nadelen van deze vorm
van cameratoezicht. Bijgevoegde nota gaat nader in op de wettelijke eisen,
aanvullende voorwaarden, noodzakelijkheid, privacy, effectiviteit, de kosten en
de verschillende vormen van cameratoezicht. Doel is om de raad meer inzicht te
geven over de toegevoegde waarde van cameratoezicht in de openbare ruimte in
Lelystad.
Besluit
1. De nota Cameratoezicht in de gemeente Lelystad vast te stellen.
2. De raad te informeren middels bijgevoegde informatienota.
4.3

Monitor sociaal domein eerste helft 2020
De Monitor Sociaal Domein, waarin de verrichtingen binnen de Wmo, Jeugdhulp
en Participatiewet in beeld worden gebracht, is vanaf heden te raadplegen op
www.lelystadinzicht.nl. Naast de belangrijkste cijfers binnen de domeinen wordt
een aantal relevante ontwikkelingen en aandachtspunten geschetst.
Besluit
1. Kennis te nemen van de geactualiseerde en vernieuwde Monitor Sociaal
Domein op www.lelystadinzicht.nl

2. De monitor met een informatienota met daarin de belangrijkste
waarnemingen uit de monitor ter kennisname aan de raad aan te bieden
en een afschrift hiervan te verzenden aan de Cliëntenraad Sociaal
Domein.
4.4

Informatienota Bereikbare Steden en Woningbouwimpuls
Bij de behandeling van het raadsvoorstel over het Stationsgebied is gesproken
over het traject Bereikbare Steden als onderdeel van het BO-MIRT en de
Regeling Woningbouwimpuls. Met de informatienota wordt de planning
inzichtelijk gemaakt van beide trajecten.
Besluit
De raad met de bijgevoegde informatienota te informeren over het traject van
Bereikbare Steden, BO-MIRT en regeling Woningbouwimpuls.

4.5

Kaders Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost
Lelystad Oost is 1 van de 16 gebieden die uit het programma leefbaarheid en
veiligheid naar voren is gekomen als gebied waar de leefbaarheid ernstig onder
druk staat (van de 30.000 inwoners wonen er 10.000 in een gebied dat
onvoldoende of zwak is). Lelystad heeft op verzoek van het Rijk inzichtelijk
gemaakt wat de inhoudelijke en financiële impact is van de maatregelen die
nodig zijn om de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Lelystad Oost
structureel te verbeteren.
Een verkenning voor de gebiedsaanpak is gereed en vormt het vertrekpunt voor
het gesprek en samenwerking met de partners welke de komende maanden
verder gestalte moet krijgen en moet uitmonden in een definitieve aanpak en een
samenwerkingsovereenkomst. Belangrijk hierbij is dat de raad vooraf de kaders
meegeeft, zodat het college het programma met de maatschappelijke partners
vorm kan geven.
De opgave stedelijke vernieuwing waarbinnen dit programma valt is één van de
opgaven binnen Lelystad Next Level. Juist binnen de bestaande stad is het
belangrijk om naar een next level te komen, dit vormt immers het fundament van
de stad. Deze gebiedsaanpak maakt dan ook deel uit van het
Uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level dat eind maart aan de raad wordt
aangeboden.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de impactanalyse Lelystad Oost en de volgende
kaders voor de Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO) door het
college in te laten brengen bij de gebiedstafel Lelystad Oost:
a. In 2040 in Lelystad Oost op het gemiddelde van de G40 te
komen.
b. Het programma IGLO kent de volgende drie hoofdpijlers:
i. Gezond en kansrijk opgroeien
1. Thuisbasis op orde
2. Vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen
3. Gezondheidsoffensief jeugd
ii. Passend werk voor iedereen
1. Arbeidsfit
2. Aan het werk
iii. Samenleven in goede, diverse buurten
1. Verbonden en veilig in de buurt

2. Versterken en verduurzamen kwaliteit van de
stad
c. Hierbij worden de volgende sleuteleffecten voor Lelystad Oost
nagestreefd:
i. Meer mensen aan het werk in betere banen,
voornamelijk door een betere benutting van talent,
verlengde lestijd, programma’s om mensen aan het werk
te helpen en hulp bij het oplossen van problemen thuis.
ii. Meer en plezieriger wonen als gevolg van het toevoegen
en/of vervangen van nieuwe woningen en
woonproducten in de bestaande stad, investeringen in
de kwaliteit van bestaande huizen en investeringen in de
kwantiteit en/of kwaliteit van voorzieningen en de
openbare ruimte.
iii. Gezondere en zelfredzamer mensen, onder meer door
een betere woonomgeving, een zinvolle dagbesteding,
betere gezondheid en minder sociale problemen.
iv. Een beter klimaat door investeringen in
energiebesparing en duurzame opwek, alsmede in
andere vormen van mobiliteit.
v. Een inclusieve samenleving , bijvoorbeeld door het
vergroten van de sociale mobiliteit, aantrekken en
vasthouden van sociaal sterkere huishoudens en het
verminderen van de afhankelijkheid van overheden.
d. De Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost vorm te geven
samen met onze maatschappelijke partners in de stad die medeeigenaar zijn van de uitvoering van het programma.
e. De projectkosten in het eerste jaar te dekken uit de bestaande
middelen en een voorstel tegemoet te zien voor de inzet van
300k voor de ontwikkeling van de bestaande stad.
4.6

Beantwoording schriftelijke vragen aanbesteding jongerenwerk
De fractie van GroenLinks heeft op 4 februari 2021 schriftelijke vragen over de
aanbesteding jongerenwerk gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement
van Orde van de Raad. Het college beantwoordt de vragen met deze brief.
Besluit
De schriftelijke vragen van de Fractie GroenLinks inzake de aanbesteding
jongerenwerk met de bijgevoegde brief te beantwoorden.

4.7

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake sneeuwijzers
Door de fractie van de PvdA zijn schriftelijke vragen gesteld inzake “aanschaf
van sneeuwijzers”. Met bijgaande brief wordt antwoord gegeven op de schriftelijk
gestelde vragen.
Besluit
De schriftelijk gestelde vragen van de PvdA over sneeuwijzers middels bijgaande
brief te beantwoorden.

4.8

Beantwoording schriftelijk vragen Groen Links betreffende Het Eiland
Warande
Groen Links heeft op 4 februari schriftelijke vragen gesteld over Het Eiland
Warande. Met bijgevoegde brief worden deze vragen door het college
beantwoord.

Besluit
Middels bijgevoegde brief de schriftelijke vragen van Groen Links inzake Het
Eiland Warande te beantwoorden.
4.9

Beantwoording schriftelijke vragen CDA en CU inzake Starterslening
CDA en CU geven in hun brief aan dat zij het belangrijk vinden dat ook starters
van wie het inkomen (nog) niet helemaal toereikend is, toch de mogelijkheid
hebben een woning te kunnen kopen. In hun brief worden er vragen gesteld om
te kijken of het toenmalige kredietplafond van €180.000,-- omhoog moet. Het
college beantwoordt deze vragen.
Besluit
Met bijgevoegde antwoordbrief de schriftelijke vragen van de CDA en CU over
de starterslening te beantwoorden.

4.10

Beantwoording schriftelijke vragen Mooi Lelystad inzake Lelystad Airport
Op grond van artikel 36 Reglement van de Orde van de Gemeenteraad zijn door
de fractie van Mooi Lelystad vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom
Lelystad Airport. Het college beantwoordt de vragen van Mooi Lelystad met deze
brief.
Besluit
De schriftelijke vragen van de fractie Mooi Lelystad ‘betreffende een uitspraak
gedaan door de minister van Infrastructuur over het uitstellen van de opening van
Lelystad Airport’ met bijgaande brief te beantwoorden.

4.11

Informatie aan de raad overeenstemming rondom het contract jeugdhulp
met verblijf
Besluit
Ingetrokken.

4.12

Beantwoording vragen CU/CDA inzake TONK
Besluit
De door de fracties van CU en CDA gestelde schriftelijke vragen te
beantwoorden met de bijgaande brief.

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

, voorzitter.

