Datum
Tijd
Locatie
Aanwezigen

Besluitenlijst College
20-04-2021
9:00 - 12:00
Digitaal
Voorzitter burgemeester Meijdam, wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van
Noort en De Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris
De Boer
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Voorstellen A-procedure

3.1

Warande - realisatie watervoorzieningen
Warande wordt groen en blauw. Om het watergevoel in Warande verder te
versterken wordt een vervolg gegeven aan de aanleg van de watergangen.
Hiervoor wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen. Hiervoor
kunnen de natuurlijke oevers verder worden aangelegd en worden bij nieuw uit te
geven particuliere kavels langs het water beschoeiingen geplaatst. Verder wordt
de nog te plaatsen steiger in De Olmen Olmenkwartier uit deze kosten gedekt.
Besluit
1. Een budget van € 832.000,00, incl. V&T, excl. btw beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van het waterplan in Warande.
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;

3.2

Lidmaatschap Metropool Amsterdam Club
Lelystad is sinds 2019 lid van de Metropool Amsterdam Club (MAC). De
activiteiten worden georganiseerd vanuit Amsterdam & Partners. Hiermee haakt
Lelystad aan bij bestaande netwerken die een bijdrage leveren aan het behalen
van de ambitie van Lelystad op het gebied van economie en vrijetijdseconomie.
De MAC heeft onder andere tot doel de Metropoolregio Amsterdam, waarvan
Lelystad onderdeel is, op de internationale kaart te zetten. De aantrekkingskracht
van Amsterdam wordt nog beter benut om Lelystad te profileren. Door het
voortzetten van het lidmaatschap kan Lelystad verder bouwen aan de
samenwerking met Amsterdam & Partners.
Besluit
1. In te stemmen met het voortzetten van het lidmaatschap voor de Metropool
Amsterdam Club via wethouder Elzakalai en burgemeester Meijdam.
2. Hiervoor bijgevoegde bevestiging van deelname te ondertekenen en te
retourneren.

3.3

Principeverzoek netuitbreiding Flevopolder
Besluit
Aan te houden.

3.4

Vormvrije MER-beoordeling Tijdelijk woningen Wonen bij Lily
Centrada (initiatiefnemer) bereidt de ontwikkeling voor van twee tijdelijke
woongebouwen met in totaal 147 appartementen en de herinrichting van het
omliggende terrein, onder andere ten behoeve van een paviljoen met

ondersteunende voorzieningen en parkeerplaatsen. Er worden 41
driekamerappartementen, 70 tweekamer-, en 36 éénkamerappartementen
gerealiseerd, onder de projectnaam ‘Wonen bij Lily’. Dat plan moet worden
beoordeeld op de verwachting of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
kunnen optreden. Daarvoor heeft de initiatiefnemer aan de gemeente een
vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie ingediend.
Uit de notitie blijkt dat met de uitvoering van het plan geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen optreden. Het bevoegd gezag (gemeente) moet
op basis van de notitie beslissen of er alsnog een Milieueffectrapport moet
worden opgesteld. Doordat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu is het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk.
Besluit
1. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voldoende
informatie bevat om te kunnen beoordelen of er geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
2. Vast te stellen dat voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor
de bouw van tijdelijke woningbouw voor een periode van 15 jaar,
gelegen aan de Valkendreef te Lelystad, geen milieueffectrapport
noodzakelijk is.
3.5

Aanvraag Meerkosten Corona compensatie
De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële
zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. De verlening van
zorg en ondersteuning kan leiden tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis,
in het bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM.
De meerkosten die direct voortkomen uit het volgen van de RIVM maatregelen
zullen vergoed worden. Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld voor de
Gemeente Lelystad om de meerkosten welke zijn gemaakt door lokaal
gecontracteerde aanbieders, te compenseren.
De meerkosten die nu gecompenseerd worden zijn gemaakt in de periode van
15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De bijdrage die hiervoor ontvangen
is vanuit het Rijk dekt deze kosten.
Besluit
College:
1.1 De vijf lokaal gecontracteerde zorgaanbieders te compenseren door de
corona gerelateerde meerkosten te vergoeden ter hoogte van de bedragen zoals
deze per aanbieder zijn opgenomen in bijlage 1.
1.2 De overige zes lokaal gecontracteerde zorgaanbieders welke een aanvraag
hebben ingediend -gedeeltelijk- te compenseren op een later moment als de
aanvraag volledig is en beoordeeld.
2. De vertegenwoordiging van de gemeente Lelystad bij de ondertekening van de
toekenningsbrieven (bijlagen 2 en 3) op te dragen aan de Teamleiders Sociaal
Domein voor compensatie van de meerkosten van respectievelijk Jeugdzorg en
WMO.
Burgemeester:
3. De vertegenwoordiging van de gemeente Lelystad bij de ondertekening van de
aanvullende overeenkomst (bijlage 4) op te dragen aan de Teamleiders Sociaal
Domein voor compensatie van de meerkosten van respectievelijk Jeugdzorg en
WMO.
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Voorstellen B-procedure

4.1

Informatienota onderzoek afschaffen Hondenbelasting
Bij de behandeling van de programmabegroting op 10 november 2020 heeft de
raad een motie aangenomen. Het college informeert de raad met een
informatienota over de uitwerking daarvan.
Besluit
De raad met de bijgevoegde informatienota inzake de uitwerking van motie 1
(Onderzoek afschaffing hondenbelasting), aangenomen door de raad bij de
behandeling van de programmabegroting 2021, te informeren over de afdoening.

4.2

213a onderzoek monitoring speerpunten duurzaamheid
Op grond van artikel 213a Gemeentewet worden jaarlijks enkele onderzoeken
gedaan naar bedrijfsprocessen in de organisatie. Het onderzoeksrapport “De
effectiviteit monitoring speerpunten duurzaamheid’ bevat het verslag van het
onderzoek naar de effectiviteit van de monitoring van de speerpunten
duurzaamheid.
Besluit
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘De effectiviteit monitoring
speerpunten duurzaamheid’ en de aanbevelingen uit het rapport over te
nemen.
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatienota op
de hoogte te stellen van de onder 1 genoemde rapportage en bijlagen ter
voldoening aan artikel 213a, lid 2 en lid 3 Gemeentewet.
3. Een afschrift te zenden aan de Rekenkamer en de documenten te
publiceren op de internetsite van de gemeente Lelystad.

4.3

Concept Jaarverslag 2020
Het concept jaarverslag met financiële analyse wordt aan de raad aangeboden
zodat de raad de gelegenheid heeft deze informatie te betrekken bij de
voorbereiding op de besluitvorming over de Kadernota 2020.
Besluit
1. Het concept jaarverslag met concept financiële analyse 2020 aan de
raad aan te bieden met de bijgevoegde aanbiedingsbrief.

4.4

Maandrapportage Jeugd BV april 2021
Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Aanpak Sociaal
Domein. De gemeenteraad heeft besloten om o.a. het lokale maatwerk voor
jeugdhulp opnieuw aan te besteden per 1 juli 2021.
Een onderdeel van dit besluit is het inrichten van de toegang en regie in een
nieuwe BV, die start op 1 juli 2021. De raad wordt over de voortgang
geïnformeerd via de maandrapportage Jeugd BV.
Besluit
1. De raad met de bijgevoegde maandrapportage te informeren over de
voortgang rond de Jeugd BV.

4.5

Kadernotavoorstel jongerenconsultatie
Vanuit de motiemarkt is de motie ‘Jongeren betrekken bij beleidsvorming’ door
de raad aangenomen. De motie heeft het college opgedragen om een
inventarisatie te maken van onder andere de meest passende vorm van het
betrekken van jongeren bij beleid. Op basis van het onderzoek is een rapport
met de raad gedeeld. Het college heeft de raad toegezegd om een voorstel te
leveren voor het betrekken van jongeren bij beleid. Naar aanleiding hiervan is
een structuur voor jongerenconsultatie opgenomen in de kadernotavoorstellen.
Besloten is de raad nader te informeren over het kadernotavoorstel
jongerenconsultatie met een informatienota.
Besluit
1. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren
over het kadernotavoorstel jongerenconsultatie.

4.6

Subsidie Dementheek
Besluit
Aan te houden.

4.7

Beantwoording schriftelijke vragen PVV inzake het nieuwe inzamelen
De fractie van de PVV heeft op maandag 29 maart 2021 schriftelijke vragen
gesteld over het nieuwe inzamelen. Het college heeft inmiddels een brief
gestuurd met antwoord op deze vragen.
Besluit
1. De vragen van de PVV inzake de enquête over de buurtindeling en
ondergronds inzamelen via bijgaande brief te beantwoorden.

4.8

Herinzet subsidiegelden stationsgebied
Het Rijk, de provincie en gemeente hebben met elkaar afspraken gemaakt over
de bereikbaarheid van de luchthaven. Onderdeel van die afspraken is de
realisatie van doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer. De
gemeente stelt aan de provincie voor de beschikbare financiën in te zetten voor
een nieuw eilandbusstation en een busbaan langs de Middenweg.
Hiervan profiteren alle stads- en streekbussen in Lelystad. Er wordt ook rekening
gehouden met de komst van elektrische bussen in de nieuwe concessie IJsselVecht die in deze regio in december 2023 van start gaat. Hiervoor worden
laadplaatsen aangelegd. Het geheel maakt integraal deel uit van de
totaal-ontwikkeling van het centrumgebied en de stedelijke ontwikkeling.
Besluit
1. De provincie door middel van bijgevoegde formele aanvraag te verzoeken de
subsidie verkeer en vervoer 2018-2021 in te mogen zetten voor realisatie van
maatregelen voor doorstroming van het openbaar vervoer, met daarbij het
verzoek tot uitstel van de bestedingstermijn;
2. Bijlage 1, het verzoek aan de provincie met de kostenraming geheim te
verklaren op grond van artikel 55 lid 1 van de gemeentewet.
3. De raad te informeren middels bijgaande informatienota

Vastgesteld in de vergadering van 4 mei 2021.

