Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College

28-09-2021
9:00 - 12:45 uur
Kiekendief
Burgemeester Baltus aanwezig tot agendapunt 9
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, De Vreede, Van Noort en loco gemeentesecretaris Schelling en bestuurssecretaris Pjetri.

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Nota van Uitganspunten Warande De Nooten Groot Nooten
Voor de uitwerking van een volgend plan van Warande wordt instemming van de
uitgangspunten door het college gevraagd.
Besluit:

In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van
Warande De Nooten Groot Nooten.
3.2

Bestuurlijk akkoord Weer Thuis
Voor inwoners met een kwetsbaarheid- en/of ondersteuningsvraag kan het nodig
zijn tijdelijk in een 24-uurs voorziening te verblijven om zo de juiste zorg en
ondersteuning te kunnen krijgen. Om succesvol zelfstandig te gaan wonen vanuit
een 24-uurs voorziening, is goede huisvesting en passende ondersteuning
noodzakelijk. Gezamenlijk hebben zorgaanbieders, woningcorporaties en
gemeenten in Flevoland bestuurlijke afspraken gemaakt voor een verbeterde
door- en uitstroom uit intramurale 24-uurs voorzieningen. De doelgroepen die
onder de afspraken in het Bestuurlijk Akkoord vallen zijn:
• Mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen
• Mensen die uitstromen uit Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
• Jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar die uitstromen uit jeugdhulp (met verlengd
verblijf). Ook het college van gemeente Lelystad ondertekent het Bestuurlijk
Akkoord Weer Thuis Flevoland.
Besluit:

1. “Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis Flevoland” te sluiten met
woningcorporaties en zorgaanbieders in Flevoland gericht op goede
huisvesting en ondersteuning van mensen met een zorgvraag.
3.3

Subsidieregeling coronacompensatie Sportverenigingen
Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor het compenseren van
financieel verlies veroorzaakt door de coronamaatregelen tijdens de eerste
lockdown periode tussen maart 2020 en juni 2020. In dat kader wordt
voorgesteld om een subsidieregeling vast te stellen om lokale sportverenigingen
met jeugdleden die financiële schade hebben geleden door de
coronamaatregelen financieel te ondersteunen.
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Besluit:

1. De ‘Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 compensatie lokale
sportverenigingen met jeugdleden’ vast te stellen.
2. Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling vast te stellen.
3. De publicatietekst vast te stellen.
3.4

Extra aandeelhoudersvergadering Technofonds 29 sept 2021
Op 29 september 2021 wordt een extra Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVA) van het Technofonds Flevoland gehouden. Gemeente
Lelystad is houder van 10% van de aandelen in het Technofonds.
Voor deze Extra AVA is er slechts een agendapunt: de benoeming van BDO als
accountant voor Technofonds Flevoland B.V. voor de komende vier boekjaren
(2021-2024).
Besluit:

1. Kennis te nemen van het feit dat op 29 september 2021 een extra
aandeelhoudersvergadering van Technofonds Flevoland B.V. plaatsvindt
met als enige agendapunt de gunning van de opdracht aan BDO
Accountants voor het onderzoeken van de jaarrekeningen 2021 t/m 2024
(4 boekjaren) van Technofonds Flevoland B.V.
2. Voor Technofonds Flevoland B.V. akkoord te gaan met de gunning van
de opdracht aan BDO Accountants voor het onderzoeken van de
jaarrekeningen 2021 t/m 2024 (4 boekjaren) van Technofonds Flevoland
B.V.
3. Bij verhindering tot het bijwonen van de extra
aandeelhoudersvergadering van Technofonds Flevoland B.V. op 29
september 2021 de bijgevoegde volmacht te ondertekenen, zodat de
heer G.A. de Bruin, plv directeur Horizon Flevoland, het
aandeelhouderschap van Lelystad vertegenwoordigt tijdens deze extra
aandeelhoudersvergadering.
4. De directie van Horizon Flevoland in kennis te stellen van dit
collegebesluit.
3.5

Vaststelling subsidie kunstgrasveld Sportbedrijf Lelystad
De gemeente Lelystad heeft de subsidie van 424.776 euro vastgesteld die aan
het Sportbedrijf Lelystad is verleend voor de realisatie van een
kunstgrasvoetbalveld op het sportpark Doggersbank. Met de aanleg van dit
kunstgrasveld op het sportcomplex Doggersbank worden de trainings- en
speelmogelijkheden voor de vereniging aanzienlijk verbeterd. Het kunstgrasveld
zal wordt gehuurd en gebruikt door voetbalvereniging S.V. Batavia ‘90. De
vereniging heeft zelf ook financieel bijgedragen aan de aanleg van het
kunstgrasveld.
Besluit:

1. De aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad verstrekte subsidie voor de aanleg
van een kunstgrasveld op het sportpark Doggersbank vast te stellen op
424.775,91.
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3.6

Vaststelling jaarlijkse subsidie Icare JGZ 2020
Het college heeft besloten om Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de jaarlijkse
subsidie te verlenen voor de uitvoering van het basispakket JGZ voor kinderen
van 0 tot 4 jaar. Daarmee geeft het college invulling aan de opdracht die de
gemeente heeft op basis van de Wet publieke gezondheid. Ter verantwoording
van de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg in 2020, heeft Icare
JGZ de financiële en inhoudelijke verantwoordingen ingediend. De subsidie is bij
voorschot verleend en kan op basis van de verantwoording worden vastgesteld
Besluit:

De subsidie 2020/00067 voor de uitvoering van het basispakket
jeugdgezondheidszorg door Icare Jeugdgezondheidszorg in 2020 definitief vast
te stellen op € 1.298.142,00,
3.7

Standpuntbepaling GR IJsselmeergroep 30.9.2021
Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening participeert de gemeente
Lelystad in de GR IJsselmeergroep. Ter voorbereiding van de
bestuursvergadering d.d. 30.9.2021 neemt het college een standpunt in over de
aangeboden stukken en over de besluiten die tijdens de vergadering genomen
worden.
Besluit:

1. Het volgende standpunt voor de bestuursvergadering GR
IJsselmeergroep d.d. 30.9.2021 te bepalen:
a. In te stemmen met de agenda van 30.9.2021, de notulen en
besluitenlijst van de bestuursvergadering GR IJsselmeergroep d.d.
8.04.2021;
b. Kennis te nemen van de zienswijze van de gemeente
Noordoostpolder m.b.t. het jaarverslag GR IJsselmeergroep 2020.
c. Kennis te nemen van het gespreksverslag in het kader van het
repressief toezicht door de provincie.
d. In te stemmen met het verslag van het halfjaarverslag van Concern
voor Werk NV;
e. In te stemmen met de begroting GR IJsselmeergroep 2022
Burgemeester
1. Wethouder D. de Vreede te machtigen tot het uitbrengen van een stem
tijdens de bestuursvergadering van de GR IJsselmeergroep.
3.8

Gerechtelijke procedure Witteveen
Het College heeft besloten tot het voeren van verweer in de gerechtelijke
procedure die Taxicentrale Witteveen B.V. aanhangig heeft gemaakt tegen de
gemeente Lelystad.
Besluit:

College
1. Verweer te voeren in de gerechtelijke procedure die Taxicentrale Witteveen
B.V. aanhangig heeft gemaakt tegen de gemeente en hiervoor de huisadvocaat
(AKD) in te schakelen zodat deze de gemeente hierin kan bijstaan.
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Burgemeester
1. Een procesmachtiging af te geven aan JB, MJS, MvH, RvW en AB om naast
de huisadvocaat de gemeente te vertegenwoordigen in de onderhavige
gerechtelijke procedure.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Extra middelen jeugdzorg
Het kabinet heeft voor 2021 een incidenteel bedrag van € 613 miljoen
beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het oplossen van de acute
problematiek in de jeugdzorg. Daarnaast heeft het Rijk inmiddels erkend dat er
sprake is van een groter financieel probleem binnen de uitvoering van de
jeugdzorg. Onafhankelijk onderzoek heeft dit bevestigd, waarop de VNG
arbitrage heeft ingeroepen. Op basis van de arbitrage uitspraak heeft het
demissionaire kabinet begin juli besloten in 2022 een aanvullend bedrag van €
1,31 miljard beschikbaar te stellen.
Voor de gemeente Lelystad betekent dit een incidentele extra bijdrage van € 2,74
miljoen in 2021 en
€ 8,19 miljoen (indicatief) in 2022. Het college stelt de gemeenteraad voor in
2021 het volledige bedrag aan extra rijksmiddelen voor de uitvoering van de
jeugdzorg en het versterken van de basis beschikbaar te stellen. In 2022 wordt
voorgesteld de totale rijksbijdrage die de gemeente ontvangt voor uitvoering van
de jeugdzorg leidend te laten zijn voor het in de begroting beschikbare budget –
in lijn met de afspraken die daarover zijn gemaakt in het raadsprogramma. Dit
betekent dat er in 2022 een bedrag van € 3,71 miljoen zal worden toegevoegd
aan de budgetten ter uitvoering van de jeugdzorg en het versterken van de basis.
Het restantbedrag ter grootte van € 4,48 miljoen zal in de programmabegroting
2022 – 2025 ten gunste komen van het begrotingssaldo 2022.
Besluit:

De raad voor te stellen de extra middelen jeugdzorg die via het gemeentefonds
wordt ontvangen beschikbaar te stellen voor de uitvoering jeugdzorg en als volgt
in de begroting 2021 en 2022 te verwerken:

1. Ter dekking van de uitgaven jeugdzorg een bedrag van € 767.000,beschikbaar te stellen en toe te voegen aan taakveld “6.72
Maatwerkdienstverlening 18-“ in 2021 en een bedrag van
€ 1.437.000,- in 2022;
2. Ter dekking van de uitgaven jeugdzorg een bedrag van € 260.000,beschikbaar te stellen en toe te voegen aan taakveld “6.82
Geëscaleerde zorg 18-” in 2021 en in 2022;
3. Voor het aanpakken van acute knelpunten een bedrag van € 750.000,beschikbaar te stellen en toe te voegen aan taakveld “6.72
Maatwerkdienstverlening 18-“ in 2021 en een bedrag van € 500.000,- in
2022;
4. Voor het aanpakken van acute knelpunten een bedrag van € 250.000,beschikbaar te stellen en toe te voegen aan taakveld “taakveld “6.2
Wijkteams” in 2022;
5. Voor de intensivering van de Aanpak Sociaal Domein een bedrag van €
900.000,- beschikbaar te stellen en toe te voegen aan taakveld “6.72
Maatwerkdienstverlening 18-“ in 2021 en een bedrag van € 1,2 miljoen in
2022;
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6. Voor het uitbreiden van de Jeugdprofessional bij de huisarts een bedrag
van € 63.000,- beschikbaar te stellen en toe te voegen aan taakveld
“6.72 Maatwerkdienstverlening 18-“ voor 2021 en voor 2022.
4.2

Boscompensatie Flevokust
Het besluit heeft betrekking op een wijziging in een locatie die voor
boscompensatie is gereserveerd. Daarmee komt het thans aangewezen perceel
beschikbaar voor verkoop en ontwikkeling. De boscompensatie wordt echter
verplaatst naar een andere locatie. De omvang van de reservering voor
boscompensatie verandert daarmee niet.
Besluit:

1. Het ongedaan maken van een aanwijzing uit 25 februari 2009 ten
behoeve van boscompensatie op een perceel in Flevokust haven Zuid
groot 20 ha, zodat dit perceel beschikbaar komt voor verkoop.
2. Het in de plaats hiervan aanwijzen van een perceel waarop tevens een
reservering ligt voor een toekomstige op- en afrit voor de toekomstige
N23.
3. Het ten behoeve van spoedige realisatie van boscompensatie, in de nog
op te stellen en vast te stellen grondexploitatie, verwerken van een kader
stellend budget zoals genoemd in de financiële paragraaf (zie bijlage II).
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet geheimhouding op te
leggen op de informatie in bijlage II.
4.3

Wapeninleveractie Lelystad
In de Week van de Veiligheid doet Lelystad mee aan de landelijke inleveractie
van wapens. Iedereen kan dan straffeloos zijn wapen inleveren. Daarmee dragen
we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen
daar niet in thuis. De wenselijkheid van de aanpak van wapenbezit werd nog
eens onderstreept met een motie van de gemeenteraad tijdens de behandeling
van de Kadernota waarin het college werd verzocht om een actie op te zetten
voor het straffeloos inleveren van wapens en munitie. Inmiddels is meer bekend
over de uitvoering. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en
met 17 oktober.
Besluit:

De raad in kennis stellen van de uitvoering van de wapeninleveractie in de Week
van de veiligheid door middel van de bijgevoegde informatienota.
4.4

Begrotingswijziging 2021 en 2022 Veiligheidsregio Flevoland
Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad toestemming verleend aan het college
van B&W voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling 2017 van de
Veiligheidsregio Flevoland.
Daarmee heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de
destijds voorgelegde aanpassing van artikel 19, lid 1 tot en met 4 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 (wijziging van de
ingroeiperiode van nadeelgemeenten van vijf naar zeven jaar). De verlengde
ingroeiperiode brengt een begrotingswijziging voor de jaren 2021 en 2022 met
zich mee (2021 met terugwerkende kracht). Deze aanpassing is destijds
aangekondigd in de begeleidende brief die de raad t.b.v. de 2e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling 2017 heeft ontvangen en wordt nu geëffectueerd.
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De begrotingswijzigingen hebben geen effect op de bijdrage van de voordeel
gemeenten, zoals Lelystad en Almere
Besluit:

1. De raad voor te stellen geen zienswijze of bedenking in te dienen op de
voorgestelde wijzing van de begroting 2021 en 2022 van de
Veiligheidsregio Flevoland
4.5

Uitvoeringsplan Digitale Veiligheid
Cyberveiligheid of digitale veiligheid wordt steeds belangrijker als thema. Door de
digitalisering wordt steeds meer online gedaan en er ontstaat steeds meer
digitale data. Hierdoor is er ook steeds meer vraag naar digitale data en is het
stelen van bijvoorbeeld persoonsgegevens eenvoudiger geworden. Er is een
nieuw fenomeen ontstaan: Cybercrime. Door de digitalisering is cyberveiligheid
een belangrijk onderdeel geworden van ons dagelijkse leven. Zeker in tijden van
een pandemie zijn we als Nederland en ook als gemeente afhankelijk geworden
van digitale diensten. Dit zorgt voor een grote hoeveelheid extra risico’s, doordat
online criminelen hun kansen uitbreiden in deze tijden.
In het uitvoeringsplan Digitale veiligheid staat de aanpak voor de komende drie
jaar. Het doel is om beter beschermd te zijn tegen digitale indringers en
criminelen.
Besluit:

1. Het uitvoeringsplan Digitale veiligheid vast te stellen
2. De raad met bijgevoegde informatienota te informeren
4.6

Ontwerpbestemmingsplan tweede part. herz. bp Larserknoop en
Exploitatieplan Lelystad- Larserknoop 3e structurele herziening
Deze ‘Tweede partiële herziening’ van het oorspronkelijke bestemmingsplan
‘Lelystad- Larserknoop” is nodig om de verschuiving van de hoofdontsluitingsweg
voor het bedrijventerrein Larserknoop mogelijk te maken. Deze
hoofdontsluitingsweg wordt verplaatst van het verlengde van de Pascallaan,
waar deze oorspronkelijk was geprojecteerd, naar de bestaande
Meerkoetenweg, die daarvoor wordt verbreed.
Daarnaast worden met deze herziening een aantal onvolkomenheden uit het
oorspronkelijke bestemmingplan verholpen. Dit betreft het bouwvlak voor een
bestaande bedrijfswoning aan de Meerkoetenweg 9 en een planologische
regeling voor een bestaand horecabedrijf dat door middel van een tijdelijke
vergunning in de schuren van het perceel Meerkoetenweg 9 is gevestigd.
Ter plaatse van het bedrijfsperceel aan de Meerkoetenweg 6 wordt, uit oogpunt
van efficiënt ruimtegebruik, een wat vreemde uitstulping in de groenbestemming
vervangen door de aangrenzende bedrijfsbestemming zonder bouwvlak.
Hierdoor ontstaat binnen de bedrijfsbestemming meer parkeer- en
manoeuvreerruimte, die niet ten koste gaat van de bebouwingsmogelijkheden.
Aangezien met het bestemmingsplan een verschuiving van bestemmingen
mogelijk wordt gemaakt, is ook het exploitatieplan aangepast.
Besluit:

1. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede
partiële herziening Larserknoop’ met IMRO- nummer
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2.
3.
4.

5.

6.

4.7

NL.IMRO.0995.BP00089-OW01 en in te stemmen met het ontwerp
Exploitatieplan 3e structurele herziening met IMRO-nummer
NL.IMRO.0995.EP00003-CO01;
Het concept ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor het wettelijk
vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijk ordening en het
toe te zenden aan de wettelijke overleginstanties;
Geen inspraakprocedure volgens de inspraakverordening te doorlopen;
Het ontwerpbestemmingsplan na verwerking van eventuele reacties uit
het wettelijk vooroverleg als bedoeld onder 2. als ontwerp met de daarop
betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage te leggen
om een ieder de gelegenheid te bieden een zienswijze op het plan in te
dienen bij de gemeenteraad;
Het ontwerp Exploitatieplan Larserknoop 3e structurele herziening
gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen,
waarbij de kennisgeving tevens geschiedt aan degenen die in de
kadastrale registratie staan vermeld als eigenaar van de gronden in het
exploitatiegebied.
De raad voor te stellen de bijgaande Checklist ‘Vroegtijdige
Betrokkenheid Raad (VBR) voor het bestemmingsplan ‘Tweede partiële
herziening Larserknoop’ en het exploitatieplan 3e structurele herziening
vast te stellen.

Samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaat Adaptatie
Het klimaat verandert en dat betekent dat we anders om moeten gaan met de
inrichting en het gebruik van onze leefomgeving. Volgens de Deltabeslissing
ruimtelijke adaptatie is Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust
ingericht, en is al het beleid vanaf 2020 daarop ingesteld. Oplossingen voor
klimaat-gerelateerde problemen overstijgen de grenzen van lokale overheden.
Om de adaptatiedoelstellingen te halen, is daarom samenwerking nodig op
lokaal en regionaal schaalniveau. Het Rijk motiveert deze samenwerking door
middel van de Impulsregeling Klimaat Adaptatie. Deze Impulsregeling heeft als
doel om maatregelen die leiden tot klimaat
Adaptatie te versnellen. De impulsregeling is een cofinanciering vanuit het Rijk.
Het Rijk draagt maximaal één derde van de kosten voor een maatregelpakket bij.
De overige twee derde van de kosten wordt door de decentrale overheden in de
werkregio gefinancierd.
De impulsregeling is een cofinanciering vanuit het Rijk. Werkregio Flevoland
heeft 6,8 mio euro als cofinanciering toegezegd gekregen. Omdat de financiering
alleen vanuit de werkregio aangevraagd kan worden, is besloten om de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanvraag vast te leggen door middel
van deze overeenkomst. Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen de
partners van het samenwerkingsverband KlimaatAdaptatief Flevoland, kortweg
KAF. In het KAF werken de zes Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten,
Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde), het waterschap Zuiderzeeland, de
provincie Flevoland, de GGD Flevoland en Rijkswaterstaat Midden-Nederland
samen aan het klimaatbestendig maken van Flevoland.
Besluit:

1. De samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaat Adaptatie aan
te gaan.
2. De raad te informeren met bijgevoegde informatienota.
Burgemeester:
Wethouder J. Schoone te machtigen om de
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samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaat Adaptatie te
ondertekenen.
4.8

Huishoudelijke ondersteuning
Om de WMO voorziening huishoudelijke ondersteuning beschikbaar te houden
voor de meest kwetsbare inwoners, is het noodzakelijk om een tariefsverlaging
van 15% door te voeren. Deze tariefsverlaging gaat op 1 mei 2022 in. Als gevolg
hiervan zal de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning worden
versoberd en worden inwoners meer bewust gemaakt van de eigen
mogelijkheden. Dit betekent dat lichte huishoudelijke taken, zoals stof afnemen,
indien mogelijk door de cliënt zelf gedaan worden.
Besluit:

1. Een tariefsverlaging door te voeren van 15% op de resultaatfinanciering
voor huishoudelijke ondersteuning met beoogde invoeringsdatum 1 mei
2022;
Als gevolg hiervan:
2. De maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning te versoberen tot
een minimaal acceptabel niveau.
3. Het versterken van eigen kracht van burgers in de uitvoering van de
voorziening te bevorderen;
4. De raad informeren over het besluit door bijgaande raadsinformatienota.
4.9

Beantwoording vragen VVD inzake Porteum
De VVD heeft vragen gesteld over de oplevering van het Porteum. Het college
beantwoordt deze.
Besluit:

1. De vragen van de VVD d.d. 12 september 2021 te beantwoorden
conform de bijlage.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de gemeentewet
geheimhouding op te leggen op de beantwoording van de door de VVD
d.d. 12 september 2021 gestelde vragen inzake het Porteum.
De raad voor te stellen:
3. De door het college ingevolge artikel, 25, lid 2, van de Gemeentewet
opgelegde geheimhouding op de beantwoording van de door de VVD
d.d. 12 september 2021 gestelde vragen inzake het Porteum op grond
van artikel, 25, lid 3, van de Gemeentewet te bekrachtigen.
4.10

Uitvoering Kantorenbeleid Lelystad
Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken omtrent de
uitvoering van het kantorenbeleid ten behoeve van een gezonde kantorenmarkt
zoals in 2017 door het college is vastgesteld als uitwerking van de door de raad
vastgestelde Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad 2013-2025.
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Besluit:

1. De raad met bijgevoegde informatienota te informeren over de stand van
zaken met betrekking tot de uitvoering van het kantorenbeleid van
Lelystad.
4.11

Achtergrondinformatie fietsenstalling
Besluit:

1. De raad te voorzien van achtergrondinformatie ten behoeve van de
besluitvorming over het raadsvoorstel Investeringskrediet fietsenstalling
station Lelystad Centrum met bijgaande raadsinformatiebrief met
kenmerk 211061717.
4.12

ECL
In een brief aan het bestuur van ECL is uitgesproken dat de
beleidsveranderingen het resultaat zijn van het rechtmatig en
doelmatigheidsonderzoek. In de brief is nadrukkelijk de waardering uitgesproken
richting het ECL waar het gaat om de manier waarop zij de doelgroep
ondersteunen.
Besluit:

Het ECL te informeren via bijgaande brief

Vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2021.
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