Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

3.1

Besluitenlijst College
22-06-2021
9:00 - 12:00
Kiekendief
Burgemeester Meijdam
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, De Vreede, Van Noort en locogemeentesecretaris Schelling en bestuurssecretaris De Boer/Pjetri.

Wijziging achtervangovereenkomst WSW-gemeente
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) hebben het college gevraagd om in te stemmen met een nieuwe
generieke achtervang-overeenkomst. Het WSW borgt leningen van woningcorporaties.
Dat betekent dat wanneer een corporatie in financiële problemen raakt, het WSW zorgt
dat rente en aflossing van leningen doorgaat. WSW betaalt dit uit eigen kapitaal. Pas
wanneer dat onvoldoende is, komen Rijk en gemeenten als achtervanger in beeld om
renteloze leningen te verstrekken. Het risico van de achtervanger is beperkt, tot nu toe
heeft WSW daar nooit een beroep op gedaan.
De nieuwe achtervang-overeenkomst kent een aantal wijzigingen die de positie van
WSW ten opzichte van de corporaties en de achtervangers verduidelijken.
De nieuwe achtervang-overeenkomst geldt alleen voor nieuw af te sluiten leningen.
Bestaande leningen veranderen op dit moment nog niet. Het WSW komt later dit jaar
met een voorstel voor aanpassing van bestaande leningen.
Besluit:

1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe generieke achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021 voor nieuw af te sluiten
leningen van woningcorporaties in relatie tot het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW).
2. Kennis te nemen van de vooraankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen
in bestaande achtervang-overeenkomsten worden voorbereid die later dit jaar
ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd.
De burgemeester heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming.
3.2

Principeverzoek netuitbreiding Flevopolder
Gelet op de verwachte ontwikkeling van de elektrische belasting in de Flevopolder
geeft initiatiefnemer Liander/TenneT aan dat netuitbreiding in Flevopolder-midden
noodzakelijk is om klaar te zijn voor de toekomstige elektriciteitsvraag. De gemeente
Lelystad is in principe bereid om mee te denken over een geschikte locatie voor de
bouw van een nieuw 150/20 kV-station, onder voorbehoud van een zorgvuldige
afweging van alle van toepassing zijnde omgevingsaspecten en het succesvol
doorlopen van alle noodzakelijke ruimtelijke en vergunningprocedures.
Besluit:

Op het principeverzoek voor de bouw van een 150/20 kV-station in Flevoland-midden
verzoeker (Liander/TenneT) te antwoorden middels bijgevoegde concept-antwoordbrief
onder de daarin vermelde randvoorwaarden.
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3.3

Beantwoording vragen FNV over handhaving
De FNV heeft in een brief advies gegeven en vragen gesteld op het gebied van
aanbestedingen, Bibob, vergunningverlening, arbeidsuitbuiting en ondermijning. In de
antwoordbrief gaat het college nader in op deze belangrijke onderwerpen. Handhaving
is een kerntaak van de gemeente en op tal van onderwerpen wordt al actie
ondernomen om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid en duurzaamheid in
Lelystad te versterken. Uiteraard kan deze aanpak altijd worden verbeterd. Daarom is
het college blij met de adviezen en aanbevelingen om ernstige misstanden in Lelystad
te voorkomen of sneller aan te pakken.
Besluit:

De vragen van de FNV over handhaving, vergunningen en veiligheid te beantwoorden
middels bijvoegde brief.
3.4

Wijziging Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Lelystad 2020
Stimuleren vrije tijdseconomie
Het college van de gemeente Lelystad verlengt de aanvraagtermijn voor de
subsidieregeling vrijetijdseconomie Lelystad 2020 tot en met uiterlijk 31 december
2021. Hierop kunnen ondernemers en organisaties in de toerisme- en recreatiesector
nog tot het eind van 2021 een beroep doen voor het realiseren van nieuwe toeristische
activiteiten en/of producten die bijdragen aan de toeristische beleving van de stad. Met
deze subsidie stimuleert de gemeente Lelystad toeristische ondernemers om mooie
nieuwe initiatieven te bedenken en te realiseren. Door de aanvraagtermijn te verlengen
tot uiterlijk 31 december 2021 kunnen nieuwe initiatieven worden ondersteund met
budget uit 2020. Het gaat om een bedrag van €20.000.
Besluit:

1. Het wijzigingsbesluit Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Lelystad 2020
conform de bijlage vast te stellen
3.5

Jaarrekening en jaarverslag 2020 G40 Stedennetwerk
Lelystad is lid van het G40 Stedennetwerk, en daarbij lid van het Algemeen Bestuur
van dit netwerk. Het Dagelijks Bestuur van de G40 heeft op 16 mei 2021 een brief
gestuurd aan alle leden van het Algemeen Bestuur met het voorstel om in te stemmen
met financiële verantwoording over 2020 en de jaarrekening 2020.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de G40-Jaarrekening 2020, het G40-Jaarverslag 2020 en
de goedkeurende verklaring van de Kascontrolecommissie en te besluiten:
a. in te stemmen met de financiële verantwoording over 2020 en de
jaarrekening 2020
b. in te stemmen met het voorstel om het positieve exploitatieresultaat van €
162.208 te restitueren aan alle G40-steden die in 2020 contributie hebben
betaald;
c. in te stemmen met het voorstel om deze restitutie te verrekenen met de
contributie voor de G40-steden in 2021;
d.in te stemmen met het voorstel om de reserve per 1 januari 2021 te
handhaven op € 125.000.
2. De besluiten van het college kenbaar te maken bij de ambtelijk secretaris
van het G40
Stedennetwerk.
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3.6

Warande - kredietaanvraag terreinafwerking Olmenkwartier
Het college heeft geld beschikbaar gesteld voor de definitieve afwerking van De
Olmen- Olmenkwartier. De definitieve inrichting zal in 2 delen plaats vinden, het ene
deel wordt nu opgepakt en het 2e deel wanneer de bouw van de vrijstaande woningen
en 2-onder-1-kap woningen is afgerond.
Langs de Koriander zullen tijdelijke parkeerplaatsen en een voetpad worden
aangelegd. De definitieve inrichting van de Koriander zal pas gebeuren nadat deze niet
meer gebruikt gaat worden voor de afwikkeling van bouwverkeer.
Besluit:

1. Een budget van € 1.081.000,00, incl. V&T, excl.. btw beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van de terreinafwerking De Olmen-Olmenkwartier 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;
3.7

Voorbereidingskrediet Flevokust 160ha
Het gevraagde voorbereidingskrediet is noodzakelijk om ongewenste vertraging in de
planvorming te voorkomen. Op dit moment is de belangstelling voor het gebied
Flevokust groot. Meerdere partijen willen in 2024 operationeel zijn.. Voor de voortgang
zullen ook onderzoeken en werkzaamheden door externe partijen moeten worden
uitgevoerd.
Besluit:

1. Een voorbereidingskrediet ad €75.000 excl. BTW beschikbaar stellen ten
behoeve van de planvoorbereiding van project Flevokust Binnendijks fase 2.
2. Het krediet ten laste van de op te stellen grondexploitatie te brengen.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Informatienota jaarrekening GR IJsselmeergroep
Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening participeert de gemeente Lelystad in
de GR IJsselmeergroep. Tijdens de bestuursvergadering d.d. 8.04.2021 is de
jaarrekening goedgekeurd. Aansluitend op de bestuursvergadering vond de
aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV plaats. Hier is ook de
jaarrekening van Concern voor Werk goedgekeurd.
Ondanks de coronacrisis, die grote impact heeft gehad op het personeel en de
bedrijfsvoering van Concern voor Werk NV, heeft de GR IJsselmeergroep 2020 met
een positief resultaat van € 12.000 weten af te sluiten.
Besluit:

1. Bijgaande informatienota over de jaarrekening GR IJsselmeergroep en de NV
Concern voor Werk aan de raad aan te bieden.
4.2

Beleidsvisie op participatie
In januari 2014 heeft de gemeenteraad besloten om voor het burgerparticipatiebeleid
van de gemeente Lelystad acht leidende principes vast te stellen, deze principes toe te
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passen op het handelen van het college en de raad en de voorzitter van de raad te
verzoeken om het benodigde veranderproces in gang te zetten.
In het raadsprogramma 2018 – 2022 is opgenomen dat raad en college een
gezamenlijke visie op participatie ontwikkelen. De leidende principes voor participatie,
die door de raad in januari 2014 zijn vastgesteld, zijn daarbij uitgangspunt.
In het nu opgestelde document is de visie op participatie weergegeven.
Besluit:

De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de beleidsvisie participatie 2021 en de volgende daarin
opgenomen leidende principes voor participatie vast te stellen:
1.1. De duiding van het begrip participatie als beleidsparticipatie,
maatschappelijke samenwerking, burgerinitiatieven en het uitdaagrecht, zoals
opgenomen in Paragraaf 2.1 van het document beleidsvisie participatie 2021.
1.2. De visie op participatie “De gemeente is er voor haar inwoners; dat zie je
terug in alles wat we doen. Participatie biedt ruimte aan inspanningen die
bijdragen aan de kwaliteit van onze Lelystadse samenleving. Iedereen die dat
wil, heeft de mogelijkheid om hieraan mee te doen.
In alle mogelijke gevallen zal ruimte voor participatie worden geboden aan alle
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij beleid en projecten in
hun leefomgeving”
zoals beschreven in paragraaf 2.3 van het document beleidsvisie participatie
2021.
1.3. De ambitie op participatie om “in alle mogelijke gevallen ruimte voor
participatie te bieden aan alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties bij het opstellen van, de uitvoering en de evaluatie van beleid en
projecten in hun leefomgeving en hierin te faciliteren.”, zoals beschreven in
paragraaf 2.4 van het document beleidsvisie participatie 2021.
1.4. De randvoorwaarden voor participatie;
a. Participatie draagt bij aan het ontwikkelen van beleid of een betere
leefomgeving, aan het creëren van draagvlak of een democratisch proces.
Hierbij is de gemeenteraad en/of het college bereid een bijdrage te leveren en
ruimte te bieden voor de inbreng van belanghebbenden;
b. Het onderwerp is voor de deelnemers relevant en sluit aan bij hun
belevingswereld;
c. De deelnemers hebben werkelijk een stem en hun inbreng wordt betrokken
bij de belangenafweging;
d. Bij besluiten waar de beleidsruimte zeer groot tot redelijk groot moet in de
kostenopzet en begroting altijd rekening gehouden worden met
participatietrajecten.
zoals beschreven in paragraaf 2.5 van het document beleidsvisie participatie
2021.
1.5. De uitgangspunten voor participatie;
a. Participatie is geen tovermiddel
b. Duidelijke kaders en rollen zijn cruciaal
c. Participatie is maatwerk, kost tijd, geld en is mensenwerk.
zoals beschreven in paragraaf 2.6 van het document beleidsvisie participatie
2021.
1.6. De participatie strategie bestaande uit;
a. Kleinschalige aanpak, vertrouwen opbouwen
b. Participatie dichtbij de eigen belevingswereld
c. Participatie bij inwonersinitiatieven
d. Rol en positie van de gemeenteraad bij participatie
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zoals beschreven in paragraaf 2.7 van het document beleidsvisie participatie
2021
2. Na het vaststellen van de beleidsvisie participatie 2021 een implementatieplan
op te stellen en de raad hierbij te betrekken.
4.3

Jaarverslag Kinderopvang 2020
Met het jaarlijks opstellen van een verslag van alle werkzaamheden m.b.t. de
kinderopvang in Lelystad voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting om de
raad en de Inspectie van het Onderwijs te informeren over de toezicht- en
handhavingstaken die de gemeente in 2020 heeft uitgevoerd in Lelystad. Het toezicht
op de kinderopvang in Lelystad wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de
GGD.
De gemeente heeft het afgelopen jaar 20 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding
van de 20 inspectierapporten met handhavingsadvies. Dat betekent dat 100% van de
rapporten met een handhavingsadvies door de gemeente is opgepakt waarna de
tekortkomingen zijn opgelost. Tot slot heeft de gemeente 22 aanvragen voor
toestemming tot exploitatie en registratie ontvangen, waarvan er 22 tijdig afgehandeld
zijn. Dit betekent dat 100% van de aanvragen tijdig afgehandeld is.
Door de coronacrisis is er minder beschikbare capaciteit aanwezig geweest bij de
GGD. Hierdoor zijn er 74 van de 83 locaties geïnspecteerd. Dat betekend dat 89,2%
van de locaties zijn geïnspecteerd i.p.v. de gebruikelijke 100%.
De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de informatie uit het gemeentelijk jaarverslag
om een “Landelijk Oordeel” over het toezicht en de handhaving kinderopvang op te
stellen. Het houden van jaarlijkse inspecties zorgt ervoor dat het kwaliteitsniveau van
kinderopvangvoorzieningen in Lelystad op een goed peil blijven. De Inspectie van
Onderwijs heeft in voorgaande jaren geoordeeld dat gemeente Lelystad voldoet aan de
wettelijke eisen voor toezicht op de kinderopvang. Lelystad heeft daarmee de hoogst te
behalen A-status verkregen. De gemeente streeft ernaar deze status te behouden.
Besluit:

1. De jaarlijkse verantwoording van toezicht en handhaving op de kinderopvang
in 2020 d.m.v. het gemeentelijke jaarverslag Kinderopvang 2020 vast te
stellen;
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de raad;
3. Een afschrift van het gemeentelijke jaarverslag Kinderopvang 2020 voor 1 juli
2021 digitaal aan de Inspectie van het Onderwijs te versturen.
4.4

Planschades agrarische bedrijven rond Lelystad Airport
De gemeenteraad heeft op 16 februari 2010 het bestemmingsplan ”Buitengebied 2009”
vastgesteld. In dit bestemmingsplan is per vergissing een gebruiksbeperking
opgenomen voor een aantal agrarische bedrijven rond Lelystad Airport. Hierdoor is er
voor deze agrarische bedrijven planschade ontstaan. De planschade wil de gemeente
compenseren door de gebruiksbeperking weer weg te nemen. Dit kan door het
verlenen van een omgevingsvergunning.
Besluit:

1. In te stemmen met het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de
betreffende agrarische bedrijven rond Lelystad Airport conform bijgevoegd
stappenplan.
2. Een ontwerp-omgevingsvergunning in procedure te brengen.
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4.5

Uitvoering en uitstel stadstrand
Vanuit de motiemarkt is de motie ‘Stadstrand’ door de raad aangenomen (M30). Deze
motie heeft het college opgedragen om samen met de indieners een stadstrand te
organiseren. Door de coronamaatregelen is de uitvoering van de motie belemmerd. Dit
heeft ertoe geleid dat de indieners en medeorganisatoren om uitstel hebben gevraagd
naar volgend jaar. Voorgesteld wordt om dit verzoek te honoreren en de raad te
informeren over de uitvoering en het uitstel van het motiemarkt-initiatief Stadstrand.
Besluit:

1. De uitvoering van het motiemarkt-initiatief “Stadstrand” uit te stellen naar de
zomer van 2022.
2. De raad door middel van een informatienota te informeren over de uitvoering
en het uitstel van het motiemarkt-initiatief “Stadstrand”.
4.6

Cliënt-ervaringsonderzoek Jeugd 2021
De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten jaarlijks een onderzoek moeten uitvoeren naar de
ervaring van jongeren en hun ouders met de jeugdhulp die zij hebben ontvangen. Voor
de gemeente Lelystad voert BMC het onderzoek uit. Het onderzoek gaat over de
ervaringen met jeugdhulp in het jaar 2020. Het rapport met de resultaten wordt op de
gemeentelijke website gepubliceerd.
Besluit:

1. De raad te informeren over de resultaten van het cliënt-ervaringsonderzoek
Jeugd.
2. Het rapport te publiceren op de gemeentelijke site en de resultaten aan te
leveren bij VWS voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.
4.7

Ontwikkelingen toeslagenaffaire, stand van zaken tweede kwartaal 2021
Veel gezinnen zijn gedupeerd in de Toeslagenaffaire. In Lelystad zijn dit er inmiddels
circa 400. De terugvordering of het stopzetten van de kinderopvangtoeslag heeft veelal
geleid tot andere problematiek, zoals uithuisplaatsing, scheiding en
gezondheidsproblemen. De Belastingdienst regelt de financiële compensatie voor de
getroffen gezinnen. Daarnaast heeft zij de gemeenten gevraagd ondersteuning te
bieden bij andere problemen die zijn ontstaan, omdat zij zelf niet de mogelijkheden
hiertoe heeft. Het college heeft de raad geïnformeerd over de resultaten en ervaringen
van het benaderen van gedupeerden. Daarnaast zijn de ontwikkelingen aangaande het
on hold zetten, kwijtschelden dan wel overnemen van (gemeentelijke) vorderingen van
gedupeerden aan bod gekomen.
Besluit:

1. De raad te informeren middels bijgaande informatienota over:
a. De resultaten en ervaringen van het benaderen van gedupeerden;
b. De ontwikkelingen aangaande het on hold zetten, kwijtschelden dan wel
overnemen van (gemeentelijke) vorderingen van gedupeerden.
4.8

Advies inzake verlengen gedoogbesluit Van Peperzeel
Van Peperzeel B.V. heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
verzocht om de gedoogsituatie met betrekking tot de grotere li-ion opslag in verband
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met corona te verlengen tot eind 2021. De gedoogtoestemming loopt nu tot en met 30
juni 2021. De feitelijke situatie blijft, als de aangevraagde verlening wordt goedgekeurd,
hetzelfde al deze nu is.
Het verlengingverzoek gaat over 4 gesprinklerde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
(PGS) containers op het buitenterrein voor de opslag van Lithium ion baterijen die het
bedrijf als gevolg van de (gedeeltelijke lockdown) in Europese landen, beperkingen
ondervindt met de levering van de baterijen aan zijn afnemers in het buitenland.
Besluit:

In te stemmen met het verzoek van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek om verlenging van het gedoogbesluit van de Provincie Flevoland aan Van
Peperzeel tot en met 31 december 2021
4.9

Moties inzake afgelopen Tweede Kamerverkiezingen 2021
Naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezing 2021 zijn door de raad moties
aangenomen over de publicatie van verkiezingsuitslagen en de verkiezingsborden. Met
deze informatienota wordt de raad geïnformeerd over hoe deze moties zijn afgedaan.
De uitslagen van landelijke verkiezingen worden gepubliceerd via
www.verkiezingsuitslagen.nl. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van
2022 worden op een vergelijkbare wijze op de gemeentelijke website gepubliceerd.
Er heeft via het Lelystadpanel een evaluatie plaatsgevonden (van de zichtbaarheid,
leesbaarheid en locatie) van de verkiezingsborden. Op basis hiervan wordt met een
delegatie van de gemeenteraad een plan gemaakt voor de verkiezingsborden voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Besluit:

1. De raad door middel van de informatienota Verkiezingsuitslag te informeren
over de wijze waarop de motie D66 Verkiezingsuitslagen afgedaan is.
2. De raad te informeren over de evaluatie van de verkiezingsborden van de
Tweede Kamerverkiezingen 2021;
3. In te stemmen met de organisatie van de verkiezingsborden voor de eerst
komende verkiezingen.
4.10

Monitor sociaal domein tweede 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. Over te gaan tot publicatie 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.
4.11

Vergoeding HISWA
Van 1 t/m 4 september vindt de HISWA plaats in Bataviahaven. 30 en 31 augustus
vindt de opbouw van dit grote watersportevenement plaats. Op 31 augustus komt ook
de Binck Bank Tour door Lelystad. Vanwege de route van de BBT moet de
aanvoerroute van exposanten op de HISWA verplaatst worden. Vanwege het grote
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belang van de HISWA voor onze stad en de afspraken die gemaakt zijn met de BBT wil
het college éénmalig de extra kosten voor de omleiding vergoeden.
Besluit:

De extra kosten met een maximum van € 9.685,00 (ex. BTW) die de HISWA
noodzakelijkerwijs moet maken voor een omleidingsroute op 31 augustus 2021
vanwege de Binck Bank Tour te vergoeden aan de HISWA en te dekken uit de post
College Onvoorzien.

Vastgesteld in de vergadering van 29 Juni 2021.

, secretaris.

, voorzitter
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