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Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris De Boer
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Voorstellen A-procedure

3.1

(Her)benoeming leden van de Welstandscommissie Lelystad
Het Oversticht heeft een voordracht gedaan voor het (her)benoemen van leden
van de Welstandcommissie Lelystad, omdat de termijn van een aantal leden per
1 januari 2021 is geëindigd. De voortgang van de werkzaamheden van de
welstandscommissie wordt door deze benoeming gewaarborgd.
Besluit
1. De raad voor te stellen om per 1 januari 2021 onderstaande personen tot 1
januari 2024 her te benoemen als lid van de Welstandscommissie Lelystad in de
functie van:
• ir. L. Vos plv. voorzitter
• ir. B.C.H. ten Bokum Lid, deskundige stedenbouw
• ir. J. Korpershoek Lid, deskundige architectuur
• B. Jellema van der Meij r.a. Lid, deskundige architectuur
• ir. E. Egert Lid, deskundige architectuur
• ir. R. Bosch plv. secretaris
• ir. T. Stahlie - Biersteker plv. secretaris
2. De raad voor te stellen om per 1 januari 2021 onderstaande personen tot 1
januari 2022 her te benoemen als lid van de Welstandscommissie Lelystad in de
functie van:
• M. de Waal voorzitter
• ing. J.S. Rühl plv. secretaris

3.2

Omgevingsvergunning herziening kabeltracé Windplan Blauw
De voorgenomen ontwikkeling is onderdeel van Windplan Blauw. Met het
initiatief Windplan Blauw willen de initiatiefnemers Swifterwin B.V.en Nuon Wind
Development bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in Nederland
en invulling geven aan de wens van de provincie om te voorzien in een sanering
en opschaling van de windenergie in het gebied.
Voor het oorspronkelijke Windplan Blauw is in 2019 het Rijksinpassingsplan
(RIP) Windplan Blauw vastgesteld. Het laatste deel van het kabeltracé, dat
geheel ligt op het grondgebied van de gemeente Lelystad, is door een aantal
ontwikkelingen gewijzigd waardoor het niet meer past binnen de begrenzing van
het RIP. Door middel van de nu voorliggende omgevingsvergunning wordt ook
het laatste stuk van het tracé op een correcte wijze geregeld, als aanvulling op
het reeds gerealiseerde RIP ‘Windplan Blauw (2019)’
Besluit
1. In te stemmen met de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing inzake het
voornemen tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel
2.12, lid 1 sub a. onder 3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied Lelystad en de
Eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2009, ten

behoeve van een door te voeren wijziging in het laatste stuk van het kabeltracé,
gericht op de aansluiting op het onderstation.
2. Bij geen zienswijzen de omgevingsvergunning te verlenen.
3.3

Compensatieregeling buurtcentra en MFA’s
Het Rijk heeft voor 2020 een compensatiebedrag van € 89.000,00 beschikbaar
gesteld voor de extra kosten als gevolg van corona voor dorps- en buurthuizen.
Deze extra kosten bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het
compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en
zaalverhuur. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt ten behoeve van het
Coronaproof maken van de MFA’s/buurtcentra.
Besluit
1. Het bedrag van € 89.000,00 in het kader van de corona compensatieregeling
buurt- en dorpshuizen te verdelen over de MFA’s en buurtcentra zoals in de
toelichting aangegeven.

3.4

Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Verkeersmodel VENOM
VENOM is een regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg- en
openbaar vervoerstudies, projecten en vraagstukken in de Metropoolregio
Amsterdam. Diverse overheden werken nauw samen aan de ontwikkeling,
beheer en onderhoud van VENOM. De beheerorganisatie, bestaande uit een
regisseur en een beheerder, is ondergebracht bij de Vervoerregio Amsterdam.
Het college besluit de overeenkomst met een jaar te verlengen.
Besluit
1. Deelname aan het samenwerkingsverband VENOM te verlengen voor de
periode van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
Burgemeester:
De ondertekening van de verlenging van de deelname aan het
samenwerkingsverband VENOM te mandateren aan de portefeuillehouder
verkeer en vervoer.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Vaststelling jaarplan Arriva 2021 en verlening subsidie
Arriva voert sinds september 2011 het openbaar vervoer per bus in de gemeente
Lelystad uit. Arriva heeft de concessie hiervoor ontvangen op basis van een
Europese aanbesteding.
Het openbaar busvervoer in Lelystad is niet kostendekkend. Arriva ontvangt
jaarlijks een subsidie om het vervoer te verrichten. De gemeente heeft nu
besloten de subsidie voor de periode 1 januari 2021 t/m 3 september 2021 toe te
kennen. Dit is de laatste periode dat de gemeente verantwoordelijk is. Vanaf 4
september 2021 regelt de provincie het openbaar vervoer in Lelystad. Arriva
heeft in het plan voor 2021 rekening gehouden met verschillende
vervoerscenario’s in verband met de terugval van het aantal reizigers door de
coronamaatregelen.
Besluit
1. In te stemmen met het Jaarplan 2021 van Arriva.
2. Arriva als voorschot € 1.651.644,22 subsidie te verlenen voor uitvoering van
het Jaarplan 2021 met bijgevoegde beschikking tot subsidieverlening.
3. De raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren over het
Jaarplan 2021 van Arriva.

4.2

Invloed gemeenteraad op uitvoering coronawet
De raad heeft aangegeven meer informatie te willen over de invloed op de lokale
besluitvorming bij de uitvoering van de coronamaatregelen en hoe dat in de
praktijk het meest praktisch kan worden geregeld. In september heeft de raad
een motie over de informatievoorziening rond corona aangenomen. Deze motie
geeft enkele kaders mee. Verder is er in december een informatienota naar de
raad gestuurd over de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). Uitgangspunt
van de Twm zijn de normale bestuurlijke verhoudingen en bevoegdheden.
Besluit
De raad te informeren over de lokale invloed op de uitvoering van de
coronamaatregelen middels bijgevoegde informatienota.

4.3

Jaarverslag leerplicht/RMC 2019-2020
Het college stelt het jaarverslag Leerplicht en Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC) over het schooljaar 2019-2020 vast en informeert de
raad. In het jaarverslag wordt ingegaan op de statistische gegevens van
schooljaar 2019-2020 met betrekking tot o.a. verzuim, vrijstellingen en
thuiszitters. Gemeente Lelystad rapporteert in het jaarverslag niet alleen over het
leerplichtbeleid, maar ook over de inzet met betrekking tot RMC.
Covid-19 heeft een duidelijke invloed gehad op de cijfers van schooljaar 20192020. Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 zien we per saldo een lager
aantal verzuimmeldingen dan voorgaand schooljaar. Dit is een logisch gevolg
van de landelijke richtlijn m.b.t. schoolverzuim ten tijde van corona. De inzet van
Team Jeugd heeft zich sinds maart gefocust op het in contact komen met
jongeren die buiten beeld dreigden te raken en was gericht op gedeelde
maatschappelijke zorg. Ondanks de gevolgen van covid-19, hebben we en
houden we de Lelystadse jongeren in beeld. We blijven hierbij continue inzetten
op versterking van de samenwerking met het onderwijs en onze ketenpartners.
Besluit
1. Het jaarverslag leerplicht en RMC 2019-2020 vast te stellen;
2. De gemeenteraad volgens artikel 25 van de Leerplichtwet te informeren over
het gevoerde leerplichtbeleid en de resultaten daarvan.

4.4

Begrotingssubsidie Stichting Agora 2021
De gemeente Lelystad wil inwoners van Lelystad de mogelijkheid bieden om in
hun directe omgeving een breed aanbod aan professionele podiumkunsten te
bezoeken. De Stichting Agora ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente
Lelystad ten behoeve van het culturele programma en de exploitatie van het
Agora theater. Ondanks de Corona-maatregelen denkt de stichting in 2021 zo’n
80 professionele voorstellingen te gaan programmeren. Voor 2021 ontvangt de
stichting een subsidie van € 1.080.360,--.
Besluit
1. De stichting Agora voor 2021 voorshands een budgetsubsidie te verlenen van
maximaal € 1.080.360,--, met als doel de inwoners en bezoekers van Lelystad in
2021 de mogelijkheid te bieden in Lelystad een breed aanbod van professionele
podiumkunsten te bezoeken.

4.5

Begrotingssubsidie stichting CKC De Kubus 2021
De gemeente Lelystad wil inwoners van Lelystad de mogelijkheid bieden hun
culturele competenties en vaardigheden te ontwikkelen door deel te kunnen
nemen aan cursussen en bijeenkomsten op het gebied van kunst en cultuur. Om

dit mogelijk te maken verstrekt de gemeente jaarlijks een subsidie aan de
stichting CKC De Kubus. Stichting Centrum Kunst en Cultuur De Kubus
organiseert jaarlijks voor de inwoners van Lelystad een breed cursorisch aanbod
en aanvullende activiteiten op het gebied van (amateur)kunst en cultuureducatie.
Voor 2021 heeft de gemeente aan de stichting een begrotingssubsidie verleend
van € 1.442.692,--.
Besluit
1. De Stichting CKC De Kubus voorshands voor de uitvoering van de activiteiten
op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst in de gemeente Lelystad,
voor 2021 een begrotingssubsidie te verlenen van maximaal € 1.442.692,--.
4.6

Begrotingssubsidie poppodium Corneel 2021
Corneel is het poppodium van en voor Lelystad. Optredens van lokaal, regionaal
en (inter)nationaal bekende acts, geven Corneel niet alleen een lokale, maar ook
een bovenregionale functie. De stichting CKC De Kubus – waar Corneel
organisatorisch deel van uit maakt - ontvangt voor deze activiteiten jaarlijks een
subsidie van de gemeente Lelystad. Poppodium Corneel ontvangt in 2021 een
subsidie van € 364.230,--.
Besluit
1. De stichting CKC De Kubus voorshands voor de uitvoering van de activiteiten
in het poppodium Corneel, voor 2021 een budgetsubsidie te verlenen van €
364.230,--.

4.7

Begrotingssubsidie FlevoMeer Bibliotheek 2021
Vanaf 2008 treedt de Stichting FlevoMeer Bibliotheek op als partner van de
gemeente Lelystad ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheekwerk in
Lelystad. De stichting levert aan de inwoners van Lelystad producten, diensten
en activiteiten op het gebied van het openbare bibliotheekwerk in Lelystad. Voor
deze activiteiten ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie van de gemeente
Lelystad. In 2021 bedraagt de begrotingssubsidie: € 2.277.370,--.
Besluit
1. De Stichting FlevoMeer Bibliotheek voorshands voor de uitvoering van het
bibliotheekwerk in Lelystad voor 2021 een begrotingssubsidie te verlenen van
maximaal € 2.277.370,--.

4.8

Begrotingssubsidie N.V. Sportbedrijf Lelystad 2021
Jaarlijks wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen N.V.
Sportbedrijf Lelystad en de gemeente Lelystad. In deze overeenkomst zijn de
afspraken tussen de gemeente en het Sportbedrijf Lelystad vastgelegd voor het
beheer, de exploitatie en de instandhouding van sportaccommodaties en voor de
coördinatie en de uitvoering van sportstimuleringsprogramma’s. Het Sportbedrijf
Lelystad ontvangt voor de uitvoering van deze afspraken jaarlijks subsidie van de
gemeente Lelystad.
Besluit
1. N.V. Sportbedrijf Lelystad voorshands voor 2021 een subsidie te verlenen van
€ 3.706.563,-- 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.
2. N.V. Sportbedrijf Lelystad voor 2021 een subsidie te verlenen van € 187.830,--

als bijdrage in de kosten voor de activiteiten op het gebied van maatschappelijke
sportstimulering in Lely-stad, inclusief de ondersteuning van sportverenigingen
en de uitvoering van het scholieren-sportprogramma.
3. Conform het verzoek van de vennootschap de subsidie in 2021 in twee
termijnen (januari en mei) beschikbaar te stellen.
4. Met N.V. Sportbedrijf Lelystad de Ondersteuningsovereenkomst 2021 aan te
gaan.
4.9

Raadsinformatienota Stand van zaken City Marketing Lelystad
City Marketing Lelystad heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit geen nieuwe
partnerovereenkomst aan te gaan, waarmee het college een raadsbesluit tot
uitvoer bracht. Daarmee is de uitvoering van amendement A8 onderwerp
geworden van een juridisch verschil van inzicht. Het college informeert de raad
over de stand van zaken en mogelijke consequenties.
Besluit
De raad middels bijgevoegde raadsinformatienota te informeren over het
ontvangen bezwaarschrift van City Marketing Lelystad en de consequenties
daarvan voor het proces van uitvoering van amendement A8.

4.10

Voornemen van de Veiligheidsregio Flevoland tot deelnemen in
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de
voorzitters van de vijfentwintig Veiligheidsregio’s, mede op advies van de
Brandweerkamer van de VNG, het principebesluit genomen tot het oprichten van
de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (hierna: WVSV).
De WVSV zal namens de besturen van de Veiligheidsregio’s onderhandelen met
de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over de
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd
de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij hebben een branchecao). Op basis van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland is
het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio bevoegd een besluit te nemen tot
deelnemen in de beoogde werkgeversvereniging. Dit kan echter niet eerder dan
nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en
bedenkingen bij het algemeen bestuur naar voren te brengen.
Besluit
1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze kenbaar te maken bij het
voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Flevoland om deel te nemen in de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV):
“De raad verzoekt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland de
kosten voor de oprichting en het in stand houden van de op te richten
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s taakstellend en
binnen de begroting op te lossen”.
2. De Veiligheidsregio Flevoland na het raadsbesluit op de hoogte te brengen
van het raadsbesluit met de bijgevoegde brief.

4.11

Huisvesting statushouders en spoedzoekers
Besluit
Aan te houden.

4.12

Informatienota toezegging toeristenbelasting besluitvorming
programmabegroting/tarievennota 2021
In de raadsvergadering van 27 oktober 2020 heeft het college toegezegd om de
raad te informeren over hoe wordt omgegaan met de oproep in de brief van
Koninklijke Horeca Nederland d.d. 29 september 2020 om de toeristenbelasting
in te zetten voor de toeristische ontwikkeling van Lelystad,. Het college koppelt
met deze informatienota zijn zienswijze op deze oproep terug.
Besluit
Uitvoering te geven aan de toezegging van het college van 27-10-2020 door de
raad met een informatienota te informeren over hoe omgegaan wordt met de
oproep in de brief van Koninklijke Horeca Nederland d.d. 29 september 2020.

4.13

Motie Verlengde onderwijstijd voor BALV VNG
Door de corona-crisis zijn de scholen zowel vorige als het huidige schooljaar al
meerdere weken dicht geweest en hebben jongeren in meer of minder mate een
leerachterstand opgelopen. De gemeente Lelystad zet daarom via de Algemene
Ledenvergadering van de VNG in op een motie waarbij alle gemeenten het
kabinet oproepen extra geld vrij te maken voor de verlengde onderwijstijd om
deze achterstanden weer in te halen.
Besluit
1. Een motie in te dienen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG
om het kabinet op te roepen voor de aankomende drie schooljaren de verlengde
onderwijstijd in te voeren om de ontstane leerachterstanden door Corona weg te
werken.
2. De raad hierover middels bijgaande informatienota te informeren.

4.14

Gegevensuitwisseling en informatienota Toeslagenaffaire
Veel gezinnen zijn gedupeerd in de Toeslagenaffaire. De terugvordering of het
stopzetten van de kinderopvangtoeslag heeft veelal geleid tot andere
problematiek. De Belastingdienst regelt de financiële compensatie voor de
getroffen gezinnen. De gemeente wil graag ondersteuning bieden bij andere
problemen die zijn ontstaan.
Om inwoners proactief lokale ondersteuning aan te kunnen bieden is gewerkt
aan gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten. Dit
heeft geresulteerd in een machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen aan de
gemeente Lelystad om namens de Belastingdienst/Toeslagen contact op te
nemen met de gedupeerde woonachtig in Lelystad en hen hulp aan te bieden op
het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin.
Daarnaast zijn er inwoners die ook bij de Belastingdienst nog niet in beeld zijn.
We roepen deze inwoners middels een publiekscampagne op om contact op te
nemen.
Besluit
1. In te stemmen met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om
gedupeerden te benaderen in het kader van de Hersteloperatie Toeslagenaffaire.
2. In te stemmen met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in
kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde.
3. In te stemmen met het verlenen van de machtiging en de uitoefening van de in
de machtiging genoemde werkzaamheden aan het Sociaal wijkteam.
4. In te stemmen met het tijdelijk buiten invordering stellen van gemeentelijke

vordering van (mogelijke) gedupeerden die zich melden.
5. De raad – door middel van bijgaande informatienota – te informeren over de
laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Toeslagenaffaire.

Vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021.
, secretaris.

, voorzitter.

