Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

23-11-2021
9:00 - 13:00
Calamiteitenruimte
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van Noort (digitaal) en loco gemeentesecretaris Schelling en bestuurssecretaris Pjetri.
Wethouder De Vreede tot 12.45 uur

3

Voorstellen A-procedure

3.1

BAVA Alliander 2 december 2021
De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Alliander N.V. een heeft daarmee
stemrecht op de aandeelhoudersvergaderingen van het bedrijf. Op deze
aandeelhoudersvergadering staat het aanwijzen van de Raad van Bestuur als bevoegd
orgaan voor het uitgeven van aandelen op de agenda. Dit is nodig voor het aangaan
van de converteerbare obligatielening waarover eerder besloten is.
Besluit:

Op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Alliander N.V.
van donderdag 2 december 2021 in te stemmen met het voorstel tot aanwijzing van de
Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen, waaronder
begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, en tot
beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht terzake.
Burgemeester
Dhr. D.W. Boot, ambtelijk vertegenwoordiger van het Nuval platform, te machtigen tot
het uitbrengen van een stem tijdens de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van Alliander N.V. op 2 december 2021 door het ondertekenen van
bijgevoegde volmacht.
3.2

Ontwerp aanwijzingsbesluit carbid schieten
Het college heeft het aanwijzingsbesluit met betrekking tot het schieten van carbid op
oudejaarsdag op het sportveld van Scholengemeenschap Lelystad (SGL) aan het
Kofschip voor de jaren 2021 en 2022 vastgesteld. Dit besluit is verleden jaar ook
genomen, maar is vanwege de corona beperkingen toen niet definitief vastgesteld.
Weliswaar heeft het college het aanwijzingsbesluit vastgesteld, maar of de activiteit
definitief kan doorgaan is afhankelijk van de dan geldende corona regels.
Besluit:

1. In te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen zoals verwoord in
bijgevoegde zienwijzennota over het ontwerpaanwijzingsbesluit carbid
schieten.
2. Het aanwijzingsbesluit carbid schieten gemeente Lelystad 2021-2022 vast te
stellen.

3.3

Vaststelling subsidie GGD jgz plusproducten 2020
GGD Flevoland heeft in 2020 de aanvullende preventieve activiteiten (ook wel
plusproducten genoemd) uitgevoerd. Deze taken liggen in het verlengde van de
basistaken jeugdgezondheidszorg. Dit besluit betreft de subsidievaststelling voor de
uitvoering van de werkzaamheden. Voor de uitvoeringskosten ontvangt GGD Flevoland
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jaarlijks een subsidie. De subsidie is bij voorschot verleend en kan op basis van de
financiële en inhoudelijke verantwoording worden vastgesteld.
Besluit:

1.De subsidie 2020 voor de uitvoering van de aanvullende preventieve activiteiten door
GGD jgz definitief vast te stellen op € 293.537,00.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Veilig werken langs de weg
De raad heeft aan het college gevraagd om meer aandacht te schenken aan het veilig
werken langs de weg. Op dit moment is in opdrachten aan aannemers de CROW
richtlijn 96b van toepassing. Het college besluit dat deze richtlijn voortaan een verplicht
onderdeel is bij de voorbereiding en uitvoering van wegwerkzaamheden. Ook verplicht
het college bij vergunningaanvragen voor het uitvoeren van werkzaamheden in de
openbare ruimte om een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie) aan te leveren. Als in de planvorming afspraken niet worden
nagekomen kan het werk niet starten en als men zich in de uitvoering niet aan de
regels houdt, kan het werk worden stil gelegd en zijn er mogelijkheden van sancties.
Hiermee wordt zowel de verkeersveiligheid van de weggebruikers als de veiligheid van
de mensen die werken aan of langs de weg verbeterd. Met het genomen besluit geeft
het college invulling aan het verzoek van de raad.
Besluit:

1. CROW 96b als richtlijn voor eigen werken aan of langs de openbare weg van
toepassing verklaren;
2. Bij vergunningaanvragen voor werkzaamheden aan of langs de openbare weg
een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)
verplicht te stellen;
3. De raad hierover door middel van bijgevoegde informatienota (bijlage 1) te
informeren.
4.2

Routekaart programma 'Flevoland bouwt voor Nederland’
De provincie is gevraagd om in Flevoland 100.000+ woningen te realiseren (o.a. motie
Koerhuis). Omdat een dergelijke bouwambitie de samenleving in veel facetten raakt is
een routekaart ontwikkeld. De routekaart is een ‘levend’ document waarin de ambities,
aandachtspunten en aanpak voor de woningbouwopgave staan beschreven en welke
regelmatig wordt geactualiseerd.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de Provinciale Routekaart 100.000+ woningen
programma ‘Flevoland bouwt voor Nederland’;
2. De raad te informeren door middel van bijgaande informatienota.
4.3

Vaststellen van verschillende belastingverordeningen en tarievenregeling 2022
In artikel 120 van de Grondwet is verankerd dat gemeenten bij wet genoemde
belastingen kunnen heffen. Het ‘bij wet genoemd’ is uitgewerkt in artikel 216 van de
Gemeentewet. Daarin staat dat gemeenten belastingen kunnen heffen door het
vaststellen van een verordening. De gemeente Lelystad maakt van deze mogelijkheid
gebruik. De gemeenteraad stelt jaarlijks de belasting-verordeningen vast, waardoor
gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten kunnen worden geheven. De totale
opbrengst is voor 2022 begroot op € 50,64 miljoen. Voor de onderverdeling van deze
begrote totale opbrengst wordt verwezen naar het kopje “financiën”.
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Met de opbrengst van de algemene belastingen worden de voorzieningen betaald die
in de begroting zijn vastgesteld. Met de opbrengst van de heffingen worden collectieve
diensten bekostigd waarvan inwoners en/of bedrijven gebruik maken. De opbrengst
van de rechten dienen om gemeentelijke diensten of het gebruikmaken van openbare
bezittingen te vergoeden.
De woonlasten bestaan voor huishoudens met een huurwoning uit de
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten bestaan voor huishoudens met
een eigen woning uit de onroerende-zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing. In bijlage 1 worden de woonlasten weergegeven bij de grootte van het
huishouden, waarbij de gemiddelde WOZ-waarde € 244.000 bedraagt.
In de afgelopen jaren is als uitgangspunt vastgehouden aan een kostendekkende
afvalstoffen- en rioolheffing en dit zet Lelystad in 2022 zo voort. Daarnaast wordt de
opbrengst uit de onroerende zaakbelasting in 2022 niet verhoogd, behoudens een
verhoging vanwege de afschaffing van de precariobelasting voor nutsbedrijven en de
jaarlijkse correctie voor inflatie en areaaluitbreiding. Bij dreigende begrotingstekorten is
het uitgangspunt dat de oplossing wordt gezocht in het doorvoeren van bezuinigingen
in plaats van het doorvoeren van lastenverzwaringen.

Besluit:

De raad voor te stellen de onder nummer 1 tot en met nummer 13 genoemde
belastingverordeningen en tarievenregeling vast te stellen.

1.

de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen
2022;

2.

de Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende
woon- en bedrijfsruimten 2022;

3.

de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022;

4.

de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022;

5.

de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2022;

6.

de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022;

7.

de Regeling tot vaststelling van de tarieven voor de huur van gemeentegrond
door de ambulante handel 2022;

8.

de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022;

9.

de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022;

10.

de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2022;

11.

de Verordening op de heffing en de invordering van de liggelden Bataviahaven
2022;

12.

de Verordening op de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen 2022;

13.

de Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelastingen 2022,
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14.

4.4

Alsmede de Verordening precariobelasting 2016 met ingang van 1 januari 2022 in
te trekken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastbare
feiten die zich vóór 1 januari 2022 hebben voorgedaan.

Rapportage leefsituatie 2021
Eens per twee jaar voert de gemeente Lelystad het ‘leefsituatieonderzoek’ uit. De
leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie van verschillende
groepen mensen in een bepaald jaar. De resultaten worden nu aan de raad
aangeboden en voor iedereen beschikbaar gesteld.
Besluit:

1. De raad te informeren over het onderzoeksrapport ‘Leefsituatie Lelystad 2021’
door middel van bijgevoegde informatienota’
2. Over te gaan tot het publiceren van de onderzoeksrapportage ‘Leefsituatie
Lelystad 2021’

4.5

Beantwoording schriftelijke vragen fractie Christen Unie leerlingenvervoer
De fractie ChristenUnie heeft naar aanleiding van het vonnis kort geding Witteveen /
Gemeente Lelystad inzake leerlingenvervoer schriftelijke vragen gesteld. Het college
beantwoordt de vragen met deze brief.
Besluit:

1.De schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie inzake vonnis kort geding
leerlingenvervoer met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.6

Weigering omgevingsvergunning 138 woningen Parlaan (Flevo Golf Resort)
Door Flevo Golf Resort B.V. is een vergunningaanvraag gedaan om in afwijking van
het bestemmingsplan 138 woningen te mogen realiseren op het Flevo Golf Resort
(nabij Parlaan 2).
De aanvraag past niet in het geldende bestemmingsplan aangezien de aanvraag voor
een groot deel (het zuidelijke deel) is gelegen buiten het bouwvlak waar woningen
gerealiseerd mogen worden. Daarnaast wordt het maximale aantal woningen dat op
het Flevo Golf Resort mag worden gerealiseerd overschreden.
Het ontwerpbesluit (voorgenomen weigering) is op 4 augustus 2021 gepubliceerd en
voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. Gedurende de tervisielegging zijn er
twee zienswijzen ingediend.
Nadat de gemeenteraad heeft besloten tot vaststelling van de zienswijzennota en
definitieve weigering voor het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (verder
te noemen: vvgb) is de vergunning door het college van burgemeester en wethouders
geweigerd.
Besluit:

1. Aan de raad voor te stellen om de bijgevoegde zienswijzennota vast te stellen
en de verklaring van geen bedenkingen voor onderhavige vergunningaanvraag
te weigeren;
2.

De gevraagde vergunning voor het realiseren van 138 woningen Parlaan
(Flevo Golf Resort) definitief te weigeren, op voorwaarde dat de raad heeft
besloten de verklaring van geen bedenkingen te weigeren en waarbij als
besluitdatum voor de weigering wordt aangemerkt de datum van
besluitvorming van de raad
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4.7

Algemeen Bestuur vergadering OFGV
De Gemeente Lelystad is in 2012 een Gemeenschappelijke Regeling aangegaan om
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) op te richten. De OFGV
is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van milieu, asbest,
groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater,
Wabo en het omgevingsrecht.
Het Algemeen bestuur vergadert drie keer per jaar en wethouder De Vreede
vertegenwoordigt de gemeente in deze vergadering. Het college geeft de wethouder
zijn standpunten mee.
Besluit:

1. In de vergadering d.d. 24 november 2021 van het Algemeen Bestuur van de
OFGV in te stemmen met de volgende voorstellen:
Plaats-onafhankelijk werken en beëindigen huurcontract;
De resultaatbestemming 2020;
De eerste begrotingswijziging 2022.
2.

4.8

Kennis te nemen van:
2de Voortgangsrapportage 2021
Planning en Controlkalender 2022;
De DB verslagen van 19 mei en 1 september 2021;
Het AB verslag van 16 juni 2021.

Einde TONK
Tussen maart en november 2021 heeft de gemeente de TONK uitgevoerd. Uiteindelijk
hebben 120 inwoners TONK aangevraagd en is circa 50 maal TONK toegekend.
Besluit:
1.

4.9

De raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de TONK, nu de
TONK is afgelopen

Spoedeisende hulpen omliggende ziekenhuizen
Besluit:

1. Aan te houden.
4.10

Voortgang implementatie Omgevingswet Q4
De gemeenteraad is in september 2021 door middel van een Informatienota
geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Met de
nieuwe Informatienota wordt de raad door het college op de hoogte gebracht van de
actuele stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet inclusief de
planning
Besluit:

1.De raad te informeren over de voortgang van de implementatie van de
Omgevingswet met de bijgevoegde informatienota.
4.11

Beantwoording schriftelijke vragen dispuut bewoners Penningkruidstraat
VVD en Groen Links heeft op 25 oktober jl. schriftelijke vragen gesteld over het dispuut
met een bewoner aan de Penningkruidstraat. Met bijgevoegde brief worden deze
vragen door het college beantwoord.
Besluit:
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1.

4.12

De schriftelijke vragen van VVD en Groen Links inzake het dispuut met
bewoners aan de Penningkruidstraat 2 – 8 te beantwoorden door middel van
bijgevoegde brief.

Beantwoording schriftelijke vragen inzake Utopodium
De fractie van de PvdA heeft naar aanleiding van de verstuurde vordering op de
huurachterstand van Utopodium schriftelijke vragen gesteld.
Besluit:

1. De schriftelijke vragen van de fractie PvdA inzake Utopodium met bijgevoegde
brief te beantwoorden.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de gemeentewet juncto, artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op de beantwoording van deze
schriftelijke vragen op te leggen.

4.13

Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA ex art. 36 RvO inzake dubieuze
zorgaanbieders
De fractie van de PvdA heeft op 29 oktober 2021 op grond van artikel 36 van het
Reglement van Orde van de Raad, een aantal schriftelijke vragen over nieuwsbericht
van RTL Nieuws met betrekking tot dubieuze zorgaanbieders gesteld. Hierbij
beantwoordt het college deze vragen.
Besluit:

1. De schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA inzake het nieuwsbericht
van RTL Nieuws met betrekking tot dubieuze zorgaanbieders met bijgaande
brief te beantwoorden.

4.14

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake uithuisplaatsing kinderen
Toeslagenaffaire
Vanuit de gemeenteraad zijn op 25 oktober 2021 schriftelijke vragen gesteld over de
uithuisplaatsing van kinderen uit gezinnen die (mogelijk) als gedupeerde van de
Toeslagenaffaire zijn aangemerkt. In een publicatie in De Volkskrant van 20 oktober jl.
en een publicatie op NOS.nl wordt gesteld dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat
meer dan 1000 kinderen uit gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire
tussen 2015 en 2020 uit huis zijn geplaatst. Het hiervoor genoemde CBS onderzoek
meldt niet of de uithuisplaatsingen het gevolg zijn van de toeslagenaffaire of dat er
andere oorzaken zijn. De vragen gaan over de rol van de gemeente in het
onderzoeken van deze uithuisplaatsingen en de samenhang met de toeslagenaffaire
en het nemen van maatregelen voor het bijstaan van deze gezinnen. Het college
beantwoordt de vragen met de bijgevoegde brief.
Besluit:

1.De schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA Lelystad over uithuisplaatsing van
kinderen uit gezinnen van de toeslagenaffaire met de bijgevoegde brief te
beantwoorden.
4.15

Onderschrijven MRA Verstedelijkingsconcept
Het college biedt de raad ter onderschrijving het MRA Verstedelijkingsconcept aan. Het
Verstedelijkingsconcept als inhoudelijk deel van de Verstedelijkingsstrategie is door
Rijk en regio samen opgesteld. De Verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio
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Amsterdam (MRA) is de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor dit
gebied. Voor Lelystad bevat het verstedelijkingsconcept belangrijke afspraken met het
Rijk en de regio over o.a. woningbouw, stedelijke vernieuwing, natuurontwikkeling
(kustontwikkeling), economische ontwikkeling en de basis voor
bereikbaarheidsinvesteringen. De afspraken die zijn opgenomen sluiten aan en
versterken de ontwikkeling van Lelystad zoals opgenomen in de Omgevingsvisie en
uitvoeringsprogramma LNL en de Woonvisie. De raden en staten worden nu gevraagd
het verstedelijkingsconcept te onderschrijven.
Besluit:

1. Kennis te nemen van het MRA Verstedelijkingsconcept
2. De raad voor te stellen:
a. Het MRA Verstedelijkingsconcept te onderschrijven

4.16

Subsidie controle coronatoegangsbewijzen
Het Rijk heeft aan gemeenten een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de
ondersteuning van de naleving van de controle op corona-toegangsbewijzen. Voor
Lelystad gaat het om een bedrag van € 206.000. Het college van B&W heeft besloten
om het beschikbare budget te verdelen onder de bedrijven, verenigingen en
organisaties die corona-toegangsbewijzen moeten controleren. Hierbij valt te denken
aan organisaties in de horeca, evenementenbranche, cultuur- en/of sportsector.
Als tegemoetkoming in de kosten is voor hen een eenmalige bijdrage van maximaal €
5.000 beschikbaar. Via de website van de gemeente kan een aanvraag voor de
eenmalige bijdrage worden ingediend. Volgens de richtlijnen van het Rijk is het een
tegemoetkoming voor de gemaakte kosten voor de controle op
coronatoegangsbewijzen in de periode van 22 september tot en met 31 december
2021.
Besluit:

1. De beleidsregel subsidie controle coronatoegangsbewijzen vast te stellen;
2. De teamleider Financieel beheer te mandateren om over aanvragen op grond
van deze beleidsregel te besluiten.

4.17

Voortgang realisatie brug over Middendreef
Door de bouw van Porteum is de hoeveelheid fietsers, van en naar de Campus
Midden, sterk toegenomen. Vanaf alle zijden, m.u.v. de westzijde is de Campus
Midden op een veilige manier via een brug te bereiken. De gemeenteraad heeft hier op
ingespeeld door een budget ter beschikking te stellen voor de realisatie van een
ongelijkvloerse oversteek onder/over de Middendreef tussen de Landstrekenwijk en de
Campus Midden. Middels de bijgevoegde informatienota inclusief de ontwerpnotitie
wordt de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de voortgang, het ontwerp
en de gemaakte keuzes met betrekking tot de brug over de Middendreef.
Besluit:

1. De raad te informeren over de voortgang van de realisatie van de brug over de
Middendreef met bijgaande informatienota.
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4.18

Voortgang woningbouwversnelling
Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 (november 2020) heeft de raad een aantal
amendementen aangenomen. Een van de amendementen betreft het aanstellen van
een bouwmeester met als doel de woningbouwversnelling op gang te brengen.
Het college wil de gemeenteraad proactief informeren over de voortgang van de
versnelling gedurende het eerste half jaar van 2021.
Besluit:

1. De gemeenteraad met bijgaande informatienota te informeren over de
voortgang woningbouwversnelling.

Vastgesteld in de vergadering van 30 november 2021,

de loco secretaris,

de voorzitter,
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