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3

Voorstellen A-procedure

3.1

Spukbijdrage zwembaden N.V. Sportbedrijf Lelystad
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 uitkering IJsbanen en Zwembaden. In Lelystad komt het zwembad in
het sportcomplex De Koploper voor deze compensatie in aanmerking. De
aanvraag moet op grond van de regeling door de gemeente worden gedaan. De
gemeente heeft van het ministerie van VWS dit jaar een subsidie ontvangen van
€ 472.296,00. Dit bedrag wordt volledig als een subsidie verleend aan het
Sportbedrijf Lelystad. Met deze subsidie wordt het door de coronamaatregelen
opgelopen tekort in de exploitatie van de N.V. Sportbedrijf Lelystad over 2020
gecompenseerd.
Besluit:

1. De N.V. Sportbedrijf Lelystad een eenmalige subsidie te verlenen van €
472.296,00 in het kader van de regeling Specifieke uitkering ijsbanen en
zwembaden 2020 en deze direct vast te stellen.

3.2

Verhuizing SBO De Watergeus naar Kamp 39 05
Met ingang van 1 augustus 2021 is montessorischool De Wildzang gesloten. Het
schoolgebouw van deze school aan Kamp 39 05 is per die datum overgedragen
aan de gemeente. Het schoolbestuur van speciale basisschool De Watergeus,
Stichting SchOOL, heeft de gemeente laten weten De Watergeus graag te willen
verhuizen naar het voormalige schoolgebouw van De Wildzang met ingang van 1
augustus 2022. De Watergeus is momenteel gehuisvest in een schoolgebouw in
de Schouw. Door forse krimp van De Watergeus in het afgelopen decennium zit
de school nu veel te ruim in haar jasje. Het gebouw van De Wildzang is beter
geschikt voor de omvang en het onderwijs van De Watergeus. Ook ontstaat er
met de verhuizing een betere spreiding van het sbo aanbod over de gemeente.
De medezeggenschapsraad van De Watergeus heeft inmiddels een positief
advies over de verhuizing gegeven. De verhuizing wordt nog voorgelegd aan het
Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs. Daarnaast dient voor de
verhuizing nog goedkeuring te worden verkregen van de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Het college wordt voorgesteld nu reeds in te stemmen
met de verhuizing, zodat bij verder groen licht de voorbereidingen voor de
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verhuizing direct kunnen worden opgestart en de ouders kunnen worden
geïnformeerd.
Besluit:

Onder voorbehoud van goedkeurig van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, in te stemmen met de verhuizing van sbo de Watergeus naar het
gebouw van de voormalige basisschool De Wildzang (Kamp 39 05) met ingang
van 1 augustus 2022.
3.3

Aanvraag subsidie Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen
De gemeente Lelystad vraagt subsidie aan bij het Ministerie van Binnenlande
Zaken en Koninkrijksrelaties voor de vergroting van het woningaanbod voor
aandachtsgroepen waaronder arbeidsmigranten, vergunninghouders en
spoedzoekers. De subsidie wordt ingezet voor nader te ontwikkelen projecten in
de komende vijf jaar.
Besluit:

1. Subsidie aan te vragen in het kader van de Regeling Huisvesting
Aandachtsgroepen;
2. Bijgevoegde brief te ondertekenen die dit besluit bevestigt.
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Voorstellen B-procedure

4.1

Huisvesting beroepsgroepen met voorrang
Besluit:

Aan te houden.
4.2

Openbare bekendmakingen in de Flevopost
Sinds 1 juli 2021 is de gemeente wettelijk verplicht haar openbare
bekendmakingen te publiceren in het Elektronisch Gemeenteblad en is sindsdien
de verplichting tot publicatie in een huis-aan-huisblad (de Flevopost) komen te
vervallen.
Om de samenleving goed mee te nemen bij deze verandering, heeft het college
eerder besloten om – naast de wettelijk verplichte bekendmakingen in het
Elektronisch Gemeenteblad – in ieder geval tot 1 mei 2022 ook nog door te gaan
met het plaatsen van de bekendmakingen in de Flevopost.
In verband met de inmiddels gebleken behoefte daaraan, heeft het college nu
besloten om ook na 1 mei 2022 door te blijven gaan met het publiceren van de
openbare bekendmakingen in de Flevopost.
Besluit:

1. De publicatie van de gemeentelijke openbare bekendmakingen in de
Flevopost ook na 1 mei 2022 voort te zetten.
2. De raad en de Stichting OSOL door middel van bijgaande informatienota
en brief hiervan in kennis te stellen.

4.3

Ontzorging en monitoring Nieuwe Wet Inburgering
Het college informeert de gemeenteraad over de uitvoering en de stand van
zaken met betrekking tot vragen die de gemeenteraad aan het college heeft
gesteld m.b.t. financiële ontzorging in de Nieuwe Wet Inburgering. Daarnaast
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informeert het college de raad op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de
motie van 6 juli jl. van de PvdA.
Besluit:

1. De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de Nieuwe Wet
Inburgering door middel van bijgevoegde informatienota.

4.4

Ontwikkeling en evaluatie afspraken Batavia Stad
Besluit:

Aan te houden.
4.5

Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA inzake Wmo
huishoudelijke ondersteuning
De fractie van de PvdA heeft op 30 september 2021 op grond van artikel 36 van
het Reglement van Orde van de Raad enkele schriftelijke vragen over het
collegebesluit d.d. 28 september inzake Wmo huishoudelijke ondersteuning
ingediend.
Hierbij beantwoordt het college deze vragen.
Besluit:

1. De schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA van 5 oktober 2021
met bijgaande brief te beantwoorden.

4.6

Beantwoording schriftelijke vragen PVV Energiearmoede
De fractie van de PVV heeft op 20 september 2021 schriftelijke vragen gesteld
over Energiearmoede en energiemaatregelen in Lelystad. In een rapport van
TNO is onderzocht welke gemeenten relatief veel huishoudens kennen met
energiearmoede. In deze rapportage kwam naar voren dat Lelystad hoort bij de
20 procent energiearmste gemeenten van Nederland. In Lelystad gaat het niet
zozeer om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, blijkt uit
het rapport van TNO. De problemen zitten eerder in de woningen die nauwelijks
energiezuinig zijn, en dan vooral bij koophuizen waarvan de eigenaren zelf
weinig kapitaal hebben om er iets aan te veranderen. De vragen gaan over de rol
van de gemeente in het ondersteunen van deze inwoners in relatie tot
armoedebeleid en de energietransitie. Het college beantwoordt de vragen met de
bijgevoegde brief
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie van de PVV over Energiearmoede en
energiemaatregelen in Lelystad met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.7

Skatebaan
Lelystad groeit en de voorzieningen voor de huidige en toekomstige inwoners
dienen mee te groeien om de stad aantrekkelijk en de inwoners vitaal te houden.
Jongeren hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer en betere
voorzieningen in de openbare ruimte, waaronder het aanpassen van de
skatevoorzieningen. Hiervoor is een aanvraag gedaan via de Motiemarkt. Uit
gesprekken met jongeren en extern onderzoek komt de wens naar voren dat
jongeren graag een nieuw skatepark voor meerdere doelgroepen wil hebben.
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Besluit:

1. De raad te informeren over de stand van zaken van de Skatebaan door
middel van bijgevoegde Informatienota en het onderzoeksrapport.

4.8

Geheimhouding opheffen beantwoording vragen VVD inzake Porteum
In antwoord op vragen van de VVD met betrekking tot een aantal onderwerpen
die Porteum betroffen, heeft het college deze onder geheimhouding beantwoord.
De reden hiervoor was het feit dat een aantal onderwerpen eerder onder
geheimhouding waren behandeld. De raad wilde de vragen die wel openbaar
zouden kunnen zijn, ook in het openbaar kunnen behandelen, maar daarvoor
dient de geheimhouding op die vragen te worden opgeheven. Omdat alleen de
raad daartoe bevoegd is, stelt het college de raad dan ook voor om voor de
betreffende vragen de geheimhouding op te heffen.
Besluit:

1. De raad voor te stellen:
De geheimhouding op te heffen m.b.t. de eerder door het college
verstrekte antwoorden op de vragen 4 t/m 8 van de VVD inzake
Porteum.

4.9

Concept Programmaplan Sociaal Domein 2022
Het Programmaplan 2022 bouwt voort op de kaders uit de Kadernota Sociaal
Domein 2019-2022 en de ingezette koerswijziging uit de Aanpak Sociaal
Domein. Het Programmaplan bevat een jaarprogrammering voor 2022 met
daarbij het financiële perspectief voor volgend jaar en de jaren daarop. Het
Programmaplan is nu in concept gereed en zal voor advies aan de Cliëntenraad
Sociaal Domein worden voorgelegd. Er zal, mede op basis van het advies, een
definitieve versie worden opgesteld. Het definitieve Programmaplan zal
vervolgens voor vaststelling aan het college worden voorgelegd en daarna ter
informatie aan de raad worden aangeboden.
Besluit:

1. Het concept Programmaplan Sociaal Domein 2022 voorlopig vast te
stellen;
2. Het concept Programmaplan Sociaal Domein 2022 voor advies voor te
leggen aan de Cliëntenraad Sociaal Domein;
3. De raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren over
het Programmaplan Sociaal Domein 2022 ten behoeve van de
vaststelling van de Programmabegroting.

4.10

Beantwoording schriftelijke vragen inzake vervangende nieuwbouw
basisscholen
Naar aanleiding van de berichten dat de vernieuwing van de gebouwen van de
basisscholen die zijn opgenomen in de eerste tranche van het
meerjarenperspectief onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs, vertraging
heeft opgelopen, heeft de fractie van het CDA enkele vragen aan het college
gesteld. Het college beantwoordt deze vragen in een brief aan de fractie van
CDA Lelystad.

Pagina 4

Besluit:

De door de fractie van het CDA gestelde vragen ex artikel 36 van het reglement
van Orde van de raad inzake de vervangende nieuwbouw van basisscholen, te
beantwoorden met bijgaande brief.
4.11

Uitkomst gesprek - Stichting Hart van Lelystad en enkele ondernemers
Het college informeert de raad zoals is toegezegd over de ontstane onrust onder
een deel van de ondernemers in het stadshart en de stappen die zijn gezet door
het college in deze en het resultaat daarvan.
Besluit:

Middels deze informatienota de raad kennis te laten nemen van de uitkomsten
inzake de gesprekken tussen het bestuur van de stichting Hart van Lelystad en
enkele ondernemers in het stadshart.

Vastgesteld in de vergadering van 9 november 2021,
de loco secretaris

de burgemeester
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