Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

3.1

Besluitenlijst College
29-06-2021
9:00 - 12:00
Collegekamer
Burgemeester Baltus
Wethouders Elzakalai (afwezig van 10.30-11.00), Schoone, Baaten, De Vreede,
Van Noort en gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris De Boer/Pjetri.

Aanvraag leningen Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City CV
De gemeente Lelystad is naast de provincie Flevoland en de gemeente Almere
één van de deelnemende partijen in de Ontwikkelingsmaatschappij Airport
Garden City CV (AGC), die gebieden rondom de luchthaven tot ontwikkeling
brengt. In 2011 hebben de deelnemende partijen met AGC afgesproken dat zij
de gebiedsontwikkeling mogelijk zullen maken door leningen beschikbaar te
stellen. Op verzoek van de Raad van Commissarissen van AGC heeft de
gemeente Lelystad besloten AGC € 600.000 te lenen voor de duur van 1 jaar
met ingangsdatum 15 oktober 2021 en € 1.000.000 voor de duur van 2 jaar met
ingangsdatum 28 december 2021.
Besluit:

Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City CV (AGC) de volgende leningen
te verstrekken:
a. Een lening van €600.000 met een looptijd en rentevast periode van 1 jaar met
ingangsdatum 15 oktober 2021 tegen een rentepercentage van 0,20%;
b. Een lening van €1.000.000 met een looptijd en rentevast periode van 2 jaar
met ingangsdatum 28 december 2021 tegen een rentepercentage van 0,20%.
3.2

Verlenging addendum Stedelijk Integraal Team
In het stedelijk Integraal Team (SIT), werken belangrijke partijen op het terrein
van wonen, ondersteuning, zorg en veiligheid samen, om te komen tot een
samenhangende en effectieve aanpak ten behoeve van inwoners met hoog
complexe psychische problematiek.
In het SIT worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt in een
samenwerkingsverband. Hiervoor heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het
uitvoeren van een DPIA (Data Protection Impact Assessment) verplicht gesteld.
Dit onderzoek kost tijd, daarom wordt het addendum bij de ‘Intentieovereenkomst
pilot Stedelijk Integraal Team’ verlengd met een jaar.
Besluit:

In te stemmen met ondertekening: Addendum bij Intentieovereenkomst pilot
Stedelijk Integraal Team (2021-2022).
Burgemeester
Wethouder Schoone te machtigen het Addendum bij Intentieovereenkomst
Stedelijk Integraal Team (2021-2022) namens de gemeente te ondertekenen.
3.3

Benoeming leden Cliëntenraad Sociaal Domein 2021
Per 2019 vervangt de Cliëntenraad Sociaal Domein de cliëntenraden van
Jeugdhulp en Wmo en voegt daar een deel voor de Participatiewet aan toe. De
leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college van burgemeester
en wethouders. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het
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college over beleid en uitvoering van taakvelden binnen het Sociaal Domein.
Sinds de installatie van de cliëntenraad zijn er wisselingen geweest en benoemt
het college nu de nieuwe leden. De nieuwe leden worden door het besluit per
direct benoemt en voor zover nodig met terugwerkende kracht vanaf het jaar van
toetreding (jaartal).
Besluit:

Per direct en met terugwerkende kracht te benoemen tot lid van de Cliëntenraad
Sociaal Domein; B. Van Walstijn (2019), T. Van Beelen (2020), B. Postuma
(2021), D. Postema (2021), A. Schopman(2021), W. Hijmissen (2021), E.
Stegeman(2021) en R. Post(2021).
3.4

Vormvrije MER beoordeling plan Gouden Formule
Eureka Huis (initiatiefnemer) bereidt de ontwikkeling voor van 66 woningen op
perceel O7368 aan de Zuigerplasdreef. Dat plan moet worden beoordeeld op de
verwachting of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden.
Daarvoor heeft de initiatiefnemer aan de gemeente een vormvrije m.e.r.beoordelingsnotitie ingediend.
Uit de notitie blijkt dat met de uitvoering van het plan geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen optreden. Het bevoegd gezag (gemeente) moet
op basis van de notitie beslissen of er alsnog een Milieueffectrapport moet
worden opgesteld. Doordat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu is het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk.
Besluit:

1. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voldoende
informatie bevat om te kunnen beoordelen of er geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
2. Vast te stellen dat voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de
bouw van 66 woningen op het perceel met kadastraalnummer O7368
aan de Zuigerplasdreef door middel van een buitenplanse afwijking van
het bestemmingsplan, geen milieueffectrapport noodzakelijk is.
3.5

Hogere grenswaarde, plan Gouden Formule
Gouden Formule Huis (initiatiefnemer) bereidt de ontwikkeling voor van 66
woningen op perceel O7368 aan de Zuigerplasdreef. Dat plan moet worden
beoordeeld op de verwachting of er voldaan wordt aan de eisen die de Wet
geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid stellen. Daarvoor heeft de
initiatiefnemer aan de gemeente een geluidsrapport ingediend.
Uit het geluidsrapport blijkt dat er een hogere waarde nodig is vanwege de
geluidsbelasting van wegverkeer op de Zuigerplasdreef.

Besluit:

1. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid voor het plan Gouden
Formule in het Campus gebied vast te stellen.
2. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid bekend te maken en ter
inzage te leggen.
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4

Voorstellen B-procedure

4.1

Beantwoording schriftelijke vragen GL ex art. 36 RvO inzake het rapport
Ook mijn Flevoland
De fractie van GroenLinks heeft op 2 juni 2021 op grond van artikel 36 van het
Reglement van Orde
van de Raad een aantal schriftelijke vragen over het rapport Ook mijn Flevoland
van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland ingediend. Hierbij beantwoordt het
college deze vragen.
Besluit:

1. De schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks inzake het rapport
Ook mijn Flevoland van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland met
bijgaande brief te beantwoorden.
4.2

Beëindigen samenwerkingsovereenkomst ECL
Sinds 2006 fungeert ECL (Stichting Evenementencoördinatie Lelystad) als
voorportaal voor de evenementenaanvragen. ECL verzorgt o.a. de intake van
evenementenaanvragen en het aanleveren van de daarbij benodigde
bescheiden. ECL ontvangt voor het uitvoeren van deze taken via verschillende
bronnen een financiële vergoeding. Deze vorm van financiering was afgesproken
in een Service Level Agreement (SLA). Recentelijk is gebleken dat deze vorm
van financiering niet geheel rechtmatig plaatsvindt. De in 2016 aangegane SLA
wordt daarom opgezegd. Vervolgens zal naar aanleiding van het onderzoek
artikel 213a gemeentewet worden besloten of de samenwerking met ECL al dan
niet in een gewijzigde vorm wordt voortgezet.
Besluit:

1. De in 2016 met de Stichting Evenementencoördinatie Lelystad (ECL)
aangegane Service Level Agreement op te zeggen.
2. De raad te informeren over het opzeggen van de SLA middels een
raadsinformatienota.
4.3

Kwijtschelden gemeentelijke vorderingen: anticiperen op Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen
Veel gezinnen zijn gedupeerd in de Toeslagenaffaire. In Lelystad zijn er
inmiddels circa 400 mogelijk gedupeerden gemeld. De Belastingdienst regelt de
financiële compensatie voor de getroffen gezinnen. Schulden bij de
Belastingdienst en Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden
kwijtgescholden. Ook gemeenten en waterschappen zijn gevraagd om
openstaande vorderingen kwijt te schelden.
De Verzamelwet hersteloperatie toeslagen creëert de grondslag voor het
kwijtschelden van de publieke schulden. Deze wet treedt naar verwachting in
werking op 1 januari 2022. Het college heeft een besluit genomen dat anticiperen
op de Verzamelwet mogelijk maakt. Hierdoor kan op 1 juli 2021 gestart worden
met het kwijtschelden van gemeentelijke vorderingen. Het gaat om rekeningen
van 2020 of eerder.
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Besluit:

1. In te stemmen met het kwijtschelden van de gemeentelijke vorderingen
van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de
kinderopvangtoeslag en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag
van €30.000,-, conform en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
2. Om de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de
vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen.
3. Om goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de
invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve
verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2
van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
4. Om de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke
belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag te laten verlenen
aan een gedupeerde ouder bij een voor bezwaar vatbare beschikking
waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van
overeenkomstige toepassing is.
5. Het bijzonder mandaat sociaal 2021 geldend vanaf 1 februari 2021 te
wijzigen zoals aangegeven in het bijgevoegd mandatenregister 2021.
6. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag
na die van de bekendmaking en van kracht is tot het moment dat de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.
7. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota.
4.4

Vaststelling plan inzet steunpakketten jeugd en jongeren
De gemeente Lelystad ontvangt Rijksmiddelen voor jeugd en jongeren vanuit het
nieuwe steunpakket coronamaatregelen medeoverheden. Het Rijk geeft de
gemeente hiermee de opdracht om voor jongeren en jeugdigen activiteiten in het
vrijetijdsdomein jeugd te organiseren en om preventieve ondersteuning aan te
bieden. In dat kader wordt nu een voorstel over de besteding voorgelegd aan het
college.
Besluit:

1. Het plan voor de inzet van de Rijkssteunpakketten voor jeugd en
jongeren vast te stellen voor een periode van twee jaar met daarin
opgenomen de volgende actiepunten en reserveringen:
a. Een budget t.w.v. € 140.000 te reserveren voor een integraal,
gezamenlijk plan opgesteld door subsidiepartners over het organiseren
van activiteiten voor jongeren en jeugdigen.
b. Een budget t.w.v. € 110.000 te reserveren voor aanvullende projecten
voor jongeren en jeugdigen.
c. Een budget t.w.v. € 130.662 te reserveren voor preventieve activiteiten
en ondersteuning jeugd en jongeren.

4.5

Investeringskrediet fietsenstalling station Lelystad Centrum
Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe fietsenstallingen bij station Lelystad
Centrum is gereed. Na enige aanpassingen ten opzichte van de eerdere
ontwerpen zijn nu comfortabele en veilige stallingen ontworpen voor 3.260
fietsen. De voorgestelde ingrepen leveren een kwaliteitsslag op voor de reiziger
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en voor de stationsomgeving. Het college vraagt de raad om het benodigde
investeringskrediet van € 10,9 miljoen ter beschikking te stellen, zodat
cofinanciering bij het Rijk kan worden aangevraagd. De bouw van de nieuwe
stallingen is voorzien in 2023 / 2024, waarmee ingebruikname uiterlijk in 2025
plaatsvindt.
Besluit:

De raad voor te stellen:

1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp plus voor de nieuwe
fietsenstallingen bij station Lelystad Centrum, zoals weergegeven op de
bij dit besluit behorende tekeningen;
2. Een investeringskrediet van € 10,92 miljoen ter beschikking te stellen ten
behoeve van de realisatie van de nieuwe fietsenstallingen bij station
Lelystad Centrum;
3. De met de onder 2 genoemde investering gemoeide kapitaallasten van €
382.200, die zich voor het eerst voordoen in 2024, te dekken uit de reeds
in de programmabegroting opgenomen lasten (€ 368.000) en de
wijziging van de kapitaallasten à € 14.200 te verwerken in de
programmabegroting 2022-2025;
4. Budget beschikbaar te stellen voor het structurele beheer en onderhoud
ter grootte van € 55.200 per jaar en dit te verwerken in de
programmabegroting 2022-2025; voor de exploitatielasten een voorstel
bij de eerstvolgende kadernota na overeenstemming met ProRail
tegemoet te zien.
4.6

Maandrapportage Jeugd BV juni 2021
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 gemeenteraad 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.
4.7
De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben samen een verkenning
gedaan naar de aanleg van een rondweg vanaf de nieuwe aansluiting 9 (A6)
Lelystad-Zuid naar de Westerdreef. In de verkenning is een voorstel gedaan voor
een voorkeursoplossing die na de zomer aan Provinciale Staten en de
Gemeenteraad wordt voorgelegd. Met de aanleg van deze rondweg zal de
bereikbaarheid van het Nationaal Park Nieuw Land aan de zijde van Lelystad
worden verbeterd. Verder zal de verkeersveiligheid op de bestaande wegen
worden verbeterd en aansluiting 10 (A6) Lelystad Centrum worden ontlast.
Besluit:

(reeds besloten op 22-6-2021)
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1.

In te stemmen met de in de verkenningsrapportage Laan van Nieuw Land
en Verlengde Westerdreef aangegeven voorkeursoplossing, waarvoor het
budget is opgenomen in de programmabegroting 2021 -2024.
2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de in de
verkenningsrapportage aangegeven voorkeursoplossing, binnen het budget
van de programmabegroting 2021 – 2024.
3. In te stemmen met de hoofdlijn van de conceptsamenwerkingsovereenkomst voor de vervolgfase tussen de gemeente en
de provincie Flevoland.
4. De openbaarmaking van het besluit uit te stellen tot 29 juni a.s. in verband
met de afstemming besluitvorming met de provincie Flevoland.
Burgemeester:
1. Wethouder L. Baaten te mandateren voor de ondertekening van deze
samenwerkingsovereenkomst.
4.8

Ondertekening Convenant Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugd
Het college gaat een convenant aan met alle andere Nederlandse gemeenten
om de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet soepel te
laten verlopen. De definitie van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wijzigt
per 1 januari 2022. Aan de hand van de woonplaats wordt bepaald welke
gemeente verantwoordelijk is voor de (betaling van de) jeugdhulp. Nu wordt de
verantwoordelijke gemeente nog bepaald op basis van wie het gezag heeft van
de jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de
jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Voor de groep
jeugdigen die al zorg ontvangt op het moment dat het woonplaatsbeginsel wijzigt
en een andere gemeente verantwoordelijk wordt, regelen de gemeenten de
‘administratieve verhuizing’. In het convenant staan daarover afspraken om
onduidelijkheden tussen gemeenten te voorkomen.
Besluit:

1. Het convenant Implementatie woonplaatsbeginsel jeugd aan te gaan.
2. Kennis te nemen van de regionale notitie Wetswijziging
woonplaatsbeginsel
3. De raad te informeren over het convenant Implementatie
woonplaatsbeginsel jeugd kmet bijgaande informatienota.
Burgemeester:
De wethouder Jeugdzorg, M. van Noort, te machtigen het convenant te
ondertekenen.
4.9

Beleids- en nadere regels Jeugdhulp 2021
Door ontwikkelingen inzake de toegang tot jeugdhulp en gewijzigde
jurisprudentie in het kader van de Jeugdwet, is de huidige verordening jeugdhulp
niet meer actueel. Inmiddels is een aangepaste verordening ter vaststelling aan
de raad aangeboden, waarbij de verordening in overeenstemming is gebracht
aan wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie ten aanzien van de jeugdhulp.
De raad heeft op 22 juni de aangepaste verordening jeugdhulp vastgesteld.
Doordat de verordening is aangepast, moeten ook de beleids- en nadere regels
jeugdhulp worden aangepast.
Besluit:

1. De Beleids- en nadere regels Jeugdhulp Lelystad 2021 vast te stellen;
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2. Bijgaande brief met de reactie van het college over het gevraagde advies
aan de Cliëntenraad Sociaal Domein te verzenden.
4.10

Regioplan laaggeletterdheid 2021 - 2024
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van een passend
opleidingsaanbod voor hun laaggeletterde inwoners. Om dit te realiseren
ontvangen zij op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) een
specifieke uitkering die aan de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio
wordt verstrekt. Het gaat hierbij om niet-inburgeringsplichtige inwoners. Almere is
de centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Flevoland, hieronder vallen
verder de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Lelystad. De afspraak
tussen de VNG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(OCW) is dat de regio’s voor de periode tot en met 2024 een regionaal plan
opstellen. Het plan is opgesteld door de vijf gemeenten samen met
ondersteuning van bureau ‘Goed geschud’. De Stichting Lezen & Schrijven,
Bibliotheeknetwerk Flevoland en een groot aantal netwerkpartners (zoals ROC
en Huis voor Taal) hebben bij het opstellen meegedacht.
Besluit:

1. In te stemmen met het regioplan laaggeletterdheid 2021 – 2024
2. De raad – door middel van bijgaande informatienota – te informeren over
het regioplan laaggeletterdheid 2021 – 2024.
4.11

Verlenging Beleidsregels TONK
De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege
de coronacrisis de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het
inkomen. Het college heeft op 11 mei jl. de ‘Verruimde beleidsregels TONK
gemeente Lelystad’ vastgesteld. Op grond van deze beleidsregels kunnen
inwoners die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn geraakt
een tegemoetkoming krijgen voor ten hoogste 6 maanden over de periode van 1
januari tot 1 juli 2021.
Op 27 mei 2021 heeft het kabinet besloten om de TONK te verlengen tot en met
het derde kwartaal van 2021. Om dit mogelijk te maken worden de Verruimde
beleidsregels TONK verlengd van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
Besluit:

1. De Verruimde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten gemeente Lelystad te wijzigen zoals aangegeven in het bijgaand
besluit.
2. Te bepalen dat de tegemoetkoming voor de belanghebbende die reeds
in aanmerking zijn gekomen voor een tegemoetkoming TONK,
ambtshalve kunnen worden verlengd voor de periode van 1 juli tot en
met 30 september 2021 na telefonische of schriftelijke instemming van
de belanghebbende.
3. De raad te informeren over de verlenging TONK, middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief
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