Datum
Tijd
Locatie
Aanwezigen

Besluitenlijst College
23-03-2021
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

Aanwijzen trouwlocatie Onze Kas
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft “Onze Kas” aangewezen als
trouwlocatie voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerd
partnerschappen.
Besluit
1. Onze Kas aan te wijzen als “huis der gemeente’.
2. Toestemming te verlenen tot het voltrekken van huwelijken/geregistreerd
partnerschap in Onze Kas van maandag tot en met zaterdag van 09.00 –
20.00 uur, uitgezonderd zon- en feestdagen.
3. Een samenwerkingsovereenkomst tussen Onze Kas, Groene Velden
110, 8211 BC te Lelystad en de gemeente Lelystad te sluiten.

3.2

NAW onderzoek leefsituatie 2021
Eens in de twee jaar voert de gemeente het ‘leefsituatieonderzoek’ uit. De
leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie van
verschillende groepen mensen in een bepaald jaar. De index is ontwikkeld door
het Sociaal Cultureel Plan bureau. In 2021 wordt het onderzoek voor de negende
keer voor Lelystad gehouden onder het Lelystadspanel. Voor dit onderzoek
wordt voorgesteld om, net als in voorgaande jaren, een aanvullende steekproef
te trekken uit de Basis Registratie Personen (BRP). Voor de levering van Naam,
Adres, en Woonplaats,- gegevens uit de BRP dient het college toestemming te
verlenen.
Besluit
1. Voor de peiling ‘Leefsituatie 2021’ een aanvullende steekproef van 3.200
personen van 18 jaar en ouder uit de BRP (Basis Registratie Personen)
te trekken.
2. Ten behoeve van dit onderzoek akkoord te gaan met de levering van
NAW (Naam, Adres, Woonplaats)-gegevens uit de BRP.

3.3

Aantrekken langlopende leningen 2021
Er is in Lelystad de afgelopen tientallen jaren geïnvesteerd in voorzieningen en
de aankoop van grond. Om dat te kunnen financieren zijn er leningen afgesloten.
Om de renterisico’s te spreiden zijn er verschillende leningen afgesloten met
verschillende looptijden en rentepercentages. Op de manier waarop die
renterisico’s moeten worden beperkt is veel wet en regelgeving van toepassing.
De gemeente heeft een leningportefeuille met een totale omvang van 125
miljoen euro. Daarvan moet in 2021 een deel worden afgelost waarvoor weer
opnieuw leningen moeten worden afgesloten. Door nu te herfinancieren profiteert
de gemeente van de lage rentestand.

Besluit
1. In 2021 voor een totaalvolume van € 75.000.000 aan langlopende
geldleningen aan te trekken in de volgende verdeling:
a. € 35.000.000 voor de periode van 30 jaar;
b. € 10.000.000 voor de periode van 15 jaar;
c. € 10.000.000 voor de periode van 14 jaar;
d. € 10.000.000 voor de periode van 13 jaar;
e. € 10.000.000 voor de periode van 12 jaar
2. De treasurer te mandateren om namens het college over te gaan tot het
daadwerkelijk aantrekken van de individuele bovenstaande geldleningen.
3.4

Verzoek ontheffingen natuur tbv asbestdaken
In Lelystad zijn nog veel asbestdaken op woningen aanwezig. Op grond van het
besluit om de eigenaren van deze daken te faciliteren en te ondersteunen bij
vervanging heeft de gemeente een nieuw onderzoek naar de aanwezigheid van
mussen en vleermuizen uit laten voeren. Op 248 van de onderzochte adressen
zijn mussen en/of vleermuizen aangetroffen. Het college vraagt de provincie de
betreffende eigenaren een ontheffing onder voorwaarden te verlenen op basis
van dit onderzoek. Met de ontheffing mogen de eigenaren, buiten de seizoenen
waarin de dieren gebruik maken van de verblijfplaatsen, hun asbestdak
vervangen. Hierdoor hoeven de eigenaren niet zelf een natuuronderzoek te laten
uitvoeren.
Besluit
Het college van Gedeputeerde Staten, middels bijgevoegde brief, te vragen
ontheffingen Wet natuurbescherming te verlenen aan woningeigenaren op basis
van bijgevoegde onderzoeksresultaten

3.5

Zelfevaluatie DigiD, Suwinet, BAG, BGT, BRO (ENSIA) 2021
In 2020 heeft de gemeente Lelystad de jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd met
betrekking tot de gemeentelijke informatiebeveiliging. Met deze nota is aan het
college verslag uitgebracht over de uitkomsten van deze evaluatie met
betrekking tot DigiD, Suwinet, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond
(BRO). Het college heeft de collegeverklaring over DigiD en Suwinet vastgesteld
en de verantwoordingsrapportages over BAG, BGT en BRO ondertekend. Deze
rapportages worden vervolgens bij de toezichthouders ingediend. Op deze
manier worden de verantwoordelijken geïnformeerd en blijft de gemeente
Lelystad in control wat de beveiligingsinspanning betreft. De collegeverklaring is
een ENSIA-standaard, evenals de BAG-, BGT- en BROverantwoordingsrapportages.
Besluit
1. Naar aanleiding van de zelfevaluatie op de gemeentelijke
informatiebeveiliging (ENSIA) de
opgestelde collegeverklaring over Suwinet (Structuur Uitvoering Werk en
Inkomen Netwerk) en DigiD (Digitale identiteit) vast te stellen.
2. Naar aanleiding van de zelfevaluatie op de gemeentelijke
informatiebeveiliging (ENSIA) de
verantwoordingsrapportages over BAG (Basisregistratie Adressen en
Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO
(Basisregistratie Ondergrond) vast te stellen.

3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de gemeentewet geheimhouding op de
onderstaande stukken te leggen:
• 1.1.0 Collegeverklaring DigiD en Suwinet Gemeente Lelystad
• 1.1.1 bijlage 1 DigiD(1)
• 1.1.2 bijlage 1 DigiD(2)
• 1.1.3 bijlage 2 Suwinet
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Zienswijzen Luchtverkeersbesluit en initiatiefwet verbod nachtvluchten
Het rijk bereidt een wijziging voor van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol.
Groen Links heeft een initiatiefwet ingediend voor een verbod op nachtvluchten.
In aanvulling op de zienswijzen van de Bestuurlijke Regie Schiphol dient de
gemeente hierop zienswijzen in die aansluiten bij de zienswijzen van de
provincie Flevoland.
Besluit
1. Een zienswijze in te dienen op het wijzigingsontwerp
Luchthavenverkeersbesluit Schiphol en daarin aan te sluiten bij de
zienswijze van provincie Flevoland.
2. Een zienswijze in te dienen op de initiatiefwet verbod nachtvluchten en
daarin aan te sluiten bij de zienswijze van provincie Flevoland.
3. Wethouder Elzakalai te mandateren om redactionele wijzigingen in de
zienswijze aan te brengen.

4.2

Benoeming nieuwe Raad van Commissarissen Werkbedrijf Lelystad
Het college heeft 5 nieuwe leden voor de raad van commissarissen (RvC) voor
het Werkbedrijf Lelystad aangewezen. Deze nieuwe RvC wordt op 12 mei
aanstaande in de algemene vergadering van aandeelhouders van het werkbedrijf
officieel benoemd. De maximale zittingstermijn van de oude raad verloopt op 1
juli 2021. Met de benoeming van de nieuwe leden ontstaat een goed evenwicht
tussen mannen en vrouwen, commissarissen uit Lelystad en van buiten Lelystad.
Tevens is er een evenwicht tussen ervaren toezichthouders en jong talent
gevonden. Ook is het gelukt om verschillende deskundigheden te vinden in de
nieuwe RvC. Naast een ervaren voorzitter brengen de leden kennis mee van
financiën, lokaal ondernemerschap, sociaal domein en HRM. Wat hen verbind is
de grote betrokkenheid bij de doelgroep van het Werkbedrijf.
Met deze benoeming heeft het college het vertrouwen dat het toezicht op het
Werkbedrijf ook de komende jaren in goede handen is.
Het college neemt later op gepaste wijze afscheid van de huidige RvC waarvan
de voorzitter en de overige leden vanuit een grote betrokkenheid en -kundigheid
afgelopen jaren toezicht hebben gehouden op het Werkbedrijf.
Besluit
1. De volgende personen aan te wijzen als vertegenwoordigers van de gemeente
Lelystad in de raad van commissarissen voor het Werkbedrijf Lelystad:
De heer R. Wilcke als voorzitter
Mevrouw O. de Vries – Chang als financieel deskundige
De heer T. de Jager als Lelystadse ondernemer
Mevrouw T. Dolstra als kenner van het sociaal domein
Mevrouw E. Boonen als deskundige op het gebied van HRM

2. In de algemene vergadering van aandeelhoudersvergadering van het
Werkbedrijf Lelystad op 12 mei 2021 in te stemmen met het besluit om:
a. het aantal leden van de raad van commissarissen vast te stellen op 5;
b. de onder besluitpunt 1 genoemde vertegenwoordigers van de gemeente
Lelystad te benoemen tot leden van de Raad van Commissarissen voor het
Werkbedrijf Lelystad voor een periode van 4 jaar.
3. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatienota.
4.3

Uitvoeringsprogramma 2021-2022 Lelystad Next Level
Besluit
Aan te houden.

4.4

Vervolg Dementievriendelijke gemeente
Eind 2019 riep de gemeenteraad het college via een motie op om te
onderzoeken hoe de gemeente meer dementievriendelijk kan worden en hierin
stappen te zetten. In mei 2020 is een inventarisatie gemaakt van de
verbeterpunten door middel van de Dementiescan. Nu aan deze verbeterpunten
is gewerkt, is opnieuw beoordeeld hoe gescoord wordt op de Dementiescan. De
conclusie is dat Lelystad zich heeft verbeterd ten opzichte van mei 2020 en
ondertussen ook beter presteert dan het landelijk gemiddelde. De raad wordt
hierover geïnformeerd.
Besluit
1. De raad – door middel van bijgaande informatienota – te informeren over de
stappen die zijn gezet in het kader van Dementievriendelijke gemeente.

4.5

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Energie Strategie
De gemeente Lelystad moet voldoen aan de verplichting door het Rijk om een
RES vast te stellen. Het college ondertekent daarom de
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Energie Strategie Flevoland. In deze
Samenwerkingsovereenkomst leggen de Provincie, het Waterschap en de zes
Flevolandse gemeenten vast hoe zij de komende drie jaar samenwerken aan de
bijdrage die zij gaan leveren aan de landelijke doelstellingen voor het
terugbrengen van de CO2 uitstoot. Dit doen zij door aan te geven op welke
manier zij beleid hebben gemaakt voor (grootschalige) duurzame
energieproductie in de vorm van wind en zonne-energie en duurzame bronnen
voor warmte in Flevoland. De RES 1.0 wordt medio mei ter besluitvorming aan
de volksvertegenwoordigers aangeboden.
Besluit
College:
1. De Samenwerkingsovereenkomst Regionale Energie Strategie (SOK
RES) te ondertekenen, met daarin als belangrijkste afspraken:
1.1 De deelnemende organisaties treden op als gelijkwaardige partners ;
1.2 Elke deelnemer draagt bij aan de RES-Flevoland waarbij inzet en
beschikbaarheid van deelnemende medewerkers gezien wordt als
onderdeel van de reguliere werkzaamheden en verantwoordelijkheden
die daarbij horen, exclusief de afvaardigingen naar het Kernteam RES;
1.3 Indien sprake is van een regionaal belang of meerwaarde kan door
het Kernteam RES opdracht worden gegeven of een onderzoek worden
gestart door externe partijen waarbij de kosten ten laste van het RESbudget worden gebracht;
1.4 Het Kernteam RES is een vertegenwoordiging van deelnemende

partijen en vervult de regierol in het RES-proces om te komen tot een
RES-document;
1.5 De samenwerkingsovereenkomst verloopt op 31 december 2023,
wordt medio 2023 geëvalueerd en kan voorgelegd worden voor
verlenging, met eventuele aanpassingen, voor (on)bepaalde tijd;
1.6 De RES-Flevoland wordt financieel ondersteund met een eigen
budget, op basis van een vaste bijdrage per deelnemer met een bijdrage
vanuit Lelystad van €12,500 per jaar;
1.7 Gebruik te maken van de binnen de begroting RES Flevoland
opgenomen compensatie voor de gemeentelijke vertegenwoordiging in
het Kernteam RES.
De burgemeester besluit:
1. Wethouder Schoone te machtigen de Samenwerkingsovereenkomst
Regionale Energie Strategie namens de gemeente te ondertekenen
4.6

Afdoening M4 - Van subsidie naar samenwerking
Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 – 2024 heeft de raad een
motie aangenomen, waarin het college werd opgedragen mogelijke alternatieve
samenwerkingsmodellen met de grotere gesubsidieerde instellingen inzichtelijk
te maken. In de motie werd verder uitgesproken ‘te willen overwegen om in de
toekomst minder te gaan werken met eenjarige subsidies, en meer met
meerjarige samenwerkingsovereenkomsten’. Deze inventarisatie is inmiddels
uitgevoerd. De raad wordt aan de hand van een informatienota geïnformeerd
over de (on)mogelijkheden die daarbij naar voren komen.
Besluit
De raad bijgevoegde informatienota ‘Terugkoppeling uitwerking Motie 04 – Van
subsidie naar samenwerking’ beschikbaar te stellen.

4.7

Maandrapportage maart Jeugd BV
Op 2 juli 2020 heeft de raad ingestemd met de Aanpak Sociaal Domein. De raad
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.

4.8

Uitvoering motie 'Camperplaatsen realiseren'
In het verleden heeft het college ontheffing verleend voor vier camperplaatsen bij
het Houtribhoekstrand. Naar aanleiding van een motie ingediend in 2018 is een
plan van aanpak gemaakt om deze camperplaatslocatie opnieuw in te richten.
Vier camperplaatsen zijn met de groeiende markt van camperaars niet genoeg.
Er komen nu maximaal twintig camperplaatsen inclusief basisvoorzieningen op
deze plek. De gemeente zal dit gaan realiseren met een plaatselijke toeristisch
ondernemer. Naar verwachting zal de verbeterde camperplaatslocatie open gaan
rond 1 juni 2021.

Besluit
1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatienota op
de hoogte te stellen van de uitvoering van de motie ‘Camperplaatsen
realiseren’.
4.9

Uitvoering motie Behoud van NS service en informatiebalie station
Lelystad Centrum
De raad heeft in de motie “Behoud van NS service en informatiebalie station
Lelystad” het college opgeroepen het gesprek met NS aan te gaan met als doel
de NS service-/informatiebalie voor Lelystad te behouden, wellicht in combinatie
met andere functie(s).
Naar aanleiding van deze motie heeft op 19 februari een gesprek
plaatsgevonden tussen het college en mevrouw Winkenius, regiodirecteur
Randstad Noord van de NS. De raad wordt door middel van een informatienota
geïnformeerd over dit gesprek.
Besluit
De raad te informeren over de uitvoering van de motie "Behoud van NS service
en informatiebalie station Lelystad Centrum” van 26 januari 2021.

4.10

Campagne Toeslagenaffaire
Veel gezinnen zijn gedupeerd in de Toeslagenaffaire. 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. De
gemeente biedt ondersteuning bij andere problemen die zijn ontstaan. Door
middel van een publiekscampagne roept het college gedupeerden op om contact
op te nemen, zodat hulp kunnen geboden kan worden. Daarnaast benadert de
gemeente gedupeerden die reeds in beeld zijn bij de Belastingdienst proactief
voor lokale ondersteuning. Door middel van deze informatienota wordt de raad
geïnformeerd over de eerste ervaringen die zijn opgedaan en ook over de
ontwikkelingen voor wat betreft het kwijtschelden van (gemeentelijke)
vorderingen.
Besluit
1. De raad – door middel van bijgaande informatienota – te informeren over de
eerste resultaten van de campagne Toeslagenaffaire, de ervaringen met het
proactief benaderen van gedupeerden en de ontwikkelingen aangaande het
kwijtschelden van (gemeentelijke) vorderingen.

Vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2021.

, secretaris.

, voorzitter.

