Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

21-09-2021
10:30 – 13.20 uur
Kiekendief
Burgemeester Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, De Vreede, Van Noort en loco gemeentesecretaris De Blieck-Visser en bestuurssecretaris Pjetri.

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Vaststelling subsidie 2020 FlevoMeer Bibliotheek
Vanaf 2008 treedt de Stichting FlevoMeer Bibliotheek (FMB) op als de partner
van de gemeente Lelystad ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheek
werk in Lelystad. De stichting levert aan de inwoners van Lelystad producten en
diensten op het gebied van het openbare bibliotheekwerk in Lelystad. Voor deze
activiteiten ontvangt de stichting jaarlijks een begrotingssubsidie van de
gemeente Lelystad. Op basis van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van
de stichting heeft het college van B&W de subsidie voor het jaar 2020 aan de
stichting FlevoMeer Bibliotheek vastgesteld op de verleende subsidie van
€ 2.282.855. Bij dit besluit is rekening gehouden met de effecten van de Covid19 maatregelingen die in 2020 van kracht waren en grote invloed hebben gehad
op de activiteiten van de stichting.
Besluit:

De voor het jaar 2020 aan de stichting FlevoMeer Bibliotheek verleende
budgetsubsidie voor het bibliotheekwerk in Lelystad, vast te stellen op
€ 2.282.855.
3.3

Vaststelling begrotingssubsidie poppodium Corneel 2020
De stichting Centrum Kunst en Cultuur De Kubus draagt de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de activiteiten in het poppodium Corneel. De stichting
De Kubus heeft de subsidie voor het poppodium in 2020 ingezet voor de
afgesproken activiteiten. Voor zover dit door de Covid-19 maatregelen moge-lijk
was. Daarom heeft het college de subsidie voor het poppodium Corneel,
vastgesteld op het ver-leende maximum van € 353.376,--. Bij dit besluit is
rekening gehouden met de effecten van de Covid-19 maatregelingen die in 2020
van kracht waren en grote invloed hebben gehad op de activiteiten en de
bedrijfsvoering van het poppodium.
Besluit:

De aan de Stichting CKC De Kubus verleende begrotingssubsidie voor de
activiteiten van het poppodium Corneel in 2020, vast te stellen op het verleende
maximum van € 353.376,--.
3.4

Vaststelling begrotingssubsidie 2020 Sportbedrijf Lelystad
Sinds de verzelfstandiging van de uitvoerende taken op het gebied van het
gemeentelijk sportbeleid in 1998, ontvangt de N.V. sportbedrijf Lelystad een
subsidie van de gemeente Lelystad. De afspraken tussen de gemeente en het
Sportbedrijf Lelystad voor het beheer, de exploitatie en de instandhouding van
sportaccommodaties en voor de coördinatie en uitvoering van
sportstimuleringsprogramma’s in de gemeente Lelystad worden jaarlijks
vastgelegd in een ondersteuningsovereenkomst.
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Op basis van de ingediende Jaarrekening 2020 heeft het college van B&W
besloten de aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad verleende subsidie van €
3.817.467,-- voor 2020 vast te stellen. Bij dit besluit is rekening gehouden met de
effecten van de coronamaatregelingen die in 2020 van kracht waren op de
activiteiten en de bedrijfsvoering van het sportbedrijf.
Besluit:

1. De subsidie voor de N.V. Sportbedrijf Lelystad voor 2020 als bijdrage in
de kosten voor de uitvoering van het beheer, de exploitatie en de
instandhouding van de bij de N.V. Sportbedrijf Lelystad in eigendom
zijnde sportaccommodaties, ten behoeve van de sportbeoefening door
de sportverenigingen uit Lelystad en overige gebruikers, vast te stellen
op € 3.633.229,--.
2. De subsidie voor de N.V. Sportbedrijf Lelystad voor 2020 als bijdrage in
de kosten voor de activiteiten op het gebied van maatschappelijke
sportstimulering in Lelystad, vast te stellen op € 184.238,--.
3.5

Vaststelling begrotingssubsidie De Kubus 2020
Stichting Centrum Kunst en Cultuur De Kubus heeft de lokale en deels
provinciale functie om culturele activiteiten te initiëren, te ontwikkelen en uit te
voeren en om de culturele ontmoetingsplaats te zijn voor amateurs, professionals
en andere cultuurgeïnteresseerden, met cultuureducatie als zwaartepunt. De
Stichting CKC De Kubus heeft de gemeentelijke subsidie in 2020
- binnen de mogelijkheden van de Covid-19 maatregelen - ingezet voor de
ondersteuning van de amateurkunst en cultuureducatie in Lelystad. Daarom
heeft het college de subsidie voor De Kubus vastgesteld op de verleende
subsidie van € 1.411.706. Bij dit besluit is rekening gehouden met de effecten
van de Covid-19 maatregelingen die in 2020 van kracht waren en grote invloed
hebben gehad op de activiteiten en de bedrijfsvoering van de stichting.
Besluit:

De voor het jaar 2020 aan de Stichting De Kubus verleende budgetsubsidie voor
de ondersteuning van de amateurkunst en cultuureducatie in Lelystad, vast te
stellen op het verleende maximum van € 1.411.706.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Beantwoording schriftelijke vragen jeugdhulp
De fracties van de CU, GL, CDA, PvdA en D66 hebben naar aanleiding van het
Meldpunt Jeugdhulp schriftelijke vragen gesteld over jeugdhulp en de organisatie
daarvan in Lelystad. Het college beantwoordt de vragen met deze brief.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fracties van de CU, GL, CDA, PvdA en D66 inzake
“jeugdhulp en de organisatie daarvan in Lelystad” met de bijgevoegde brief te
beantwoorden.
4.2

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO van CDA inzake officiële
gemeentelijke bekendmakingen
De CDA-fractie heeft naar aanleiding van de aankondiging in de Flevopost dat de
gemeentelijke officiële bekendmakingen gaan verhuizen schriftelijke vragen
daarover gesteld.
Het college beantwoordt de vragen met deze brief.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de CDA-fractie inzake de officiële bekendmakingen
met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
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4.3

Beantwoording schriftelijke vragen PVV inzake locatie Triade in het Karveel
De PVV fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de locatie van Triade in het
Karveel en geruchten dat deze locatie zou verdwijnen en dat hier woningbouw
komt.
Er is hierover overleg geweest met Triade. Triade heeft aangegeven dat de
huidige bewoners volgend jaar naar een locatie in Almere verhuizen. De locatie
in het Karveel verdwijnt niet maar blijft in gebruik bij Triade. Triade is bezig
hiervoor nieuwe plannen te ontwikkelen. Triade zal de omwonenden, als de
plannen meer concreet zijn, hierbij betrekken.
Besluit:

Bijgaande antwoordbrief te verzenden aan de PVV fractie.
4.4

Cliëntregistratiesysteem Jeugd Lelystad
JEL is als publieke organisatie een verlengstuk van de Gemeente Lelystad en
dus aanbestedingsplichtig en gehouden aan wet- en regelgeving, in dit geval de
Aanbestedingswet 2012 (Europees aanbesteden) en de Gids Proportionaliteit
(Nationaal aanbesteden). Een nieuwe overeenkomst met een leverancier zal,
gelet op de totale opdrachtwaarde, conform wet- en regelgeving aanbesteed
moeten worden. Voor opdrachten onder de door de Europese Commissie
vastgestelde Europese drempelbedragen kan er, middels een
instemmingsbesluit, afgeweken worden van hetgeen in de Gids Proportionaliteit
is neergelegd. De opdrachtwaarde van deze opdracht valt onder deze Europese
drempelbedragen.
Op 1 juli 2021 is de Jeugd BV, werkend onder de naam Jeugd Lelystad (JEL)
gestart. JEL verzorgt vanaf die datum de toegang en regie van de
gespecialiseerde jeugdzorg in de gemeente Lelystad.
De gemeente Lelystad is de enige aandeelhouder van JEL. Het bestuur van JEL
wil een uitgave hoger dan € 150.000,- doen voor een nieuw
cliëntregistratiesysteem voor JEL. Voordat dit besluit genomen kan worden is er
voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene vergadering o.g.v. artikel
6.1.2. lid xiii van de Akte van oprichting JEL.
Besluit:

1. Goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur
van de Jeugd BV (JEL) om de opdracht voor een cliëntregistratiesysteem JEL één op één te gunnen aan de Realisatiegroep;
2. Goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van de
bestuurder van JEL om af te wijken van het ‘stoplichtenmodel’ zoals in
de Gids Proportionaliteit neergelegd;
3. In te stemmen om dit besluit van de algemene vergadering schriftelijk te
nemen in plaats van in een algemene vergadering van JEL conform de
statuten van JEL.
4.5

Besluit ingebrekestelling aanvraag Flevo Golf Resort BV
Flevo Golf Resort heeft op 29 oktober 2020 een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 138 woningen. Naar
aanleiding van een ingebrekestelling vanwege het uitblijven van een beslissing
op de aanvraag, is een dwangsom verschuldigd.
Besluit:

Een dwangsom toe te kennen van € 1442,- aan Flevo Golf Resort BV.
4.6

Verantwoording Lelystad Digitaal 2020
De gemeente Lelystad heeft de afgelopen drie jaar haar digitale dienstverlening
op diverse onderdelen sterk uitgebreid. Nieuwe producten en diensten zijn
beschikbaar gekomen - waaronder voor burgerzaken, het sociaal domein (voor
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levensonderhoud en bedrijfskrediet), aanvraag invalide parkeerkaart, klachten en
het subsidieloket. Uit recente cijfers blijkt dat digitale aanvragen, met name
tijdens de periode dat het stadhuis voor delen van de dienstverlening niet
geopend was, fors is toegenomen. Steeds meer inwoners doen hun aanvraag
digitaal en/of communiceren digitaal met de gemeente. Gemiddeld nam het
aantal digitaal afgenomen producten in de afgelopen 3 jaar toe met 65% t.o.v.
2017. Naast de doorontwikkeling van de e-loketten liet de corona epidemie in
2020 het aantal digitale diensten fors toenemen. Dit door o.a. de
ondernemingsregelingen TOZO en TONK.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de verantwoordingsrapportage Lelystad Digitaal
2020.
2. De verantwoordingsrapportage Lelystad Digitaal 2020 aan de raad aan
te bieden door middel van bijgevoegde informatienota.
4.7

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ECL
Het college neemt kennis van de “Rapportage Onderzoek naar de effectiviteit en
efficiëntie van samenwerking met stichting Evenementen Coördinatie Lelystad en
Inventarisatie van bijkomende belangen en overwegingen” (2021) en besluit de
conclusies over te nemen en de samenwerking met stichting ECL te beëindigen
en de werkzaamheden binnen de eigen organisatie vorm te geven.
Besluit:

1. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie “Rapportage Onderzoek naar
de effectiviteit en efficiëntie van samenwerking met stichting
Evenementencoördinatie Lelystad en inventarisatie van bijkomende
belangen en overwegingen”, die ter uitvoering van artikel 213a
Gemeentewet zijn opgesteld en de aanbevelingen over te nemen.
2. De samenwerking met ECL te beëindigen.
3. De door ECL uitgevoerde taken, met betrekking tot vergunningverlening
en evenementenondersteuning, intern onder te brengen.
4. De voorbereiding van deze overname van activiteiten op een zorgvuldige
wijze vorm te geven en dit in overleg met ECL te doen.
5. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatienota op
de hoogte te stellen van bovenstaande besluiten en de onder beslispunt
1 genoemde notitie aan de raad aan te bieden ter voldoening aan artikel
213a, lid 2 Gemeentewet.
6. Het onderzoek en de resultaten te publiceren op de internetsite van de
gemeente Lelystad en deze ook toe te voegen aan de jaarstukken 2021.

Vastgesteld d.d. 28 september 2021
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