Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
31-08-2021
9:00 - 12:00
Kiekendief
Burgemeester Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone (10.10 uur vertrokken na punt 4-10), Baaten, De
Vreede, Van Noort en gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris Pjetri.
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Voorstellen A-procedure

3.0.1

Raadsinformatienota Larserpoort irt Bevi inrichtingen (reeds in
parafensessie aangeboden, besluit d.d. 25-08-2021)
Onlangs is duidelijk geworden dat op Larserpoort twee bedrijven zijn gevestigd
die door het opslaan van gevaarlijke stoffen vallen onder het Besluit externe
veiligheid inrichtingen. In dat Besluit zijn voorschriften opgenomen die de
omgeving van dergelijke bedrijven beschermt tegen het veiligheidsrisico dat
risicovolle bedrijven met zich meebrengen. Volgens het huidige
bestemmingsplan Larserpoort mogen dergelijke bedrijven niet op dit
bedrijventerrein gevestigd worden.
Met deze notitie wordt de raad geïnformeerd over de constateringen, de
achtergronden, de huidige gevaarzetting en hoe het vervolg er uitziet.
Besluit:

De raad met bijgevoegde nota te informeren over de constatering dat op
bedrijventerrein Larserpoort twee bedrijven gevestigd zijn die vallen onder de
werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen en daarmee in strijd zijn
met het vigerende bestemmingsplan.
3.1

Naw gegevens Wonen, leefbaarheid en Veiligheid
Eens in de twee jaar voert de gemeente het onderzoek ‘Wonen, leefbaarheid en
veiligheid’ onder zowel het panel als onder een aanvullende steekproef uit. Dit
onderzoek levert voor de beleidsdomeinen wonen, leefbaarheid en veiligheid
relevante informatie op over trends en ontwikkelingen waarmee kan worden
bekeken of er redenen zijn het beleid aan te passen. Daarnaast levert het een
aantal belangrijke indicatoren voor de programmabegroting.
Voor dit onderzoek wordt voorgesteld om, net als in voorgaande jaren, een
aanvullende steekproef te trekken uit de BRP (Basis Registratie Personen). Voor
de levering van NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens uit de BRP dient het
college toestemming te verlenen.
Besluit:

1. Voor de peiling ‘Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2021’ een
aanvullende steekproef van 3.000 personen van 18 jaar en ouder uit de
BRP (Basis Registratie Personen) te trekken.
2. Een extra steekproef te trekken van 500 inwoners in de leeftijd van 18 tot
35 jaar.
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3. Ten behoeve van dit onderzoek akkoord te gaan met de levering van
NAW (Naam, Adres, Woonplaats)-gegevens uit de BRP.
3.2

Ledenraadpleging VNG CAO WSW
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vertegenwoordigers van de
werknemersorganisaties FNV Overheid en CNV Overheid hebben op 17 mei
2021 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de sociale
werkvoorziening voor 5 jaar. Nieuw is een regeling voor het eerder stoppen met
werken. De VNG vraagt via een ledenbrief gemeenten hun mening over het
bereikte resultaat. Op basis van de uitkomsten van de ledenraadpleging neemt
het VNG-bestuur half september een definitief besluit over het
onderhandelaarsakkoord. Het college stemt in met het voorgestelde
onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025.
Besluit:

Instemmen met het voorgestelde onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Aanpassing bebouwde komgrens houtopstanden WNb
Het college legt een nieuwe begrenzing van de bebouwde kom houtopstanden
voor aan de raad. Dit voorstel is noodzakelijk vanwege de inwerkingtreding van
de nieuwe Wet Natuurbescherming (WNb), ter voorbereiding op de
Omgevingswet en de actualisatie van de komgrenzen uit 2008 zoals die onder
de oude Boswet van toepassing waren. Deze komgrenzen bepalen wie er
bevoegd gezag is bij het kappen van bomen, bos en wegbeplantingen.
Besluit:

1. De nieuwe bebouwde kom inzake houtopstanden, als bedoeld in artikel
4.1 onder a van de Wet Natuurbescherming, ter vaststelling voor te
leggen aan de raad, conform de bij dit besluit behorende “kaart nieuwe
begrenzing bebouwde kom houtopstanden” en daarbij automatisch de
oude komgrens in te laten trekken.
2. Na vaststelling door de raad het voorstel 6 weken ter inzage te leggen.
3. De ter inzage legging aan te kondigen middels bijgevoegde publicatie.
4.2

Algemeen controle plan t.b.v. Materiële controle WMO en Jeugdwet
Met dit controle plan geeft de gemeente Lelystad uitleg over de wijze waarop
materiële controles bij de zorgaanbieders worden uitgevoerd en op welke wijze
wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden die aan een controle zijn
verbonden, binnen de Jeugdwet en Wmo.
Besluit:

1. Het Algemeen controle plan materiële controles Jeugdwet en Wmo voor
gecontracteerde partijen vast te stellen.
2. Een extern bureau opdracht te geven om de materiële controles in 2021
namens de gemeente Lelystad uit te voeren.
3. In nieuwe contracten op te nemen dat - indien er sprake is van
verwijtbaar handelen - de kosten van de materiële controle naar rato
worden afgewenteld op de leverancier.
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4.3

Reactie bestuurlijk rapportage Rekenkameronderzoek “Governance
Jeugdhulp Lelystad”
De gemeenteraad heeft de rekenkamer Lelystad - via de aangenomen motie
“Code rood voor de jeugdzorg” – verzocht onderzoek te doen naar de
bestuurlijke aansturing en informatievoorziening rond het dossier jeugdzorg. De
rekenkamer Lelystad heeft op 9 augustus 2021 het conceptrapport van dit
rekenkameronderzoek “Governance Jeugdhulp Lelystad” opgeleverd. Het
college is in de gelegenheid gesteld een bestuurlijke reactie te geven in het
kader van de procedure voor hoor- en wederhoor.
Besluit:

De bijgevoegde schriftelijke bestuurlijke reactie te sturen naar de rekenkamer
Lelystad op het concept-rekenkamerrapport “Governance Jeugdhulp Lelystad”.
4.4

Beantwoording schriftelijke vragen fosfineschepen
De fractie van GroenLinks heeft naar aanleiding van de aangemeerde boten met
tarwe en fosfine bij Hebo Maritiem in Lelystad schriftelijke vragen gesteld. Het
college beantwoordt de vragen met deze brief. Aanleiding voor de vragen waren
drie schepen die als lading tarwe vervoeren. Om ongedierte uit de tarwe te
houden zijn er fosfinetabletten aan toegevoegd. Toen uit metingen bleek dat de
waarden te hoog waren is er vanuit de arbeidsinspectie ingegrepen. De hoge
waarden waren gevaarlijk voor de mensen op de boot en voor de mensen die
direct met de lading in aanraking komen bij het lossen. Op 10 augustus kwamen
de schepen naar Lelystad. De brandweer heeft toen de meetresultaten
bestudeerd en concludeert dat er geen gevaar is voor de omgeving.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake fosfineschepen met de
bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.5

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) beoordeling Wabo VTH taken 2020
De provincie heeft in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) de
uitvoering van de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTHtaken) in 2020 op het gebied van omgevingsrecht voor ruimtelijke ordening (RO),
bouw- en woningtoezicht (BWT) en milieu beoordeeld. Het oordeel van de
provincie is dat deze taken adequaat worden uitgevoerd. Dit is een goede
verbetering ten opzichte van de redelijk adequate beoordeling over 2019. In
oktober 2019 is er VTH-beleid vastgesteld. Er is beter inzicht in de monitoring en
de benodigde en beschikbare financiële en personele middelen. Het
uitvoeringsprogramma 2020 en het jaarverslag 2019 zijn tijdig vastgesteld.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de beoordeling Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
inzake toezicht en handhaving omgevingsrecht 2020.
2. De raad te informeren over de beoordeling door toezending van
bijgevoegde raadsinformatiebrief
4.6

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links inzake omleidingen voor
langzaam verkeer ter plaatse Grietenij
De fractie van Groen Links heeft enkele vragen over de omleidingen voor
langzaam verkeer bij de Grietenij aan het college gesteld. Het college
beantwoordt deze vragen in een brief aan de fractie van Groen Links.
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Besluit:

De door de fractie van Groen Links gestelde vragen ex artikel 36 van het
reglement van Orde van de raad inzake de omleidingen voor langzaam verkeer
te beantwoorden met bijgaande raadsinformatiebrief.
4.7

Werkplan en Meerjarenprogramma Integraal Grootonderhoud Openbare
Ruimte IGOR 2022-2026
Het college heeft het werkplan 2022 voor groot onderhoud aan de openbare
ruimte vastgesteld. In dit plan zijn alle grootonderhoud werkzaamheden
opgenomen die de gemeente het komende jaar van plan is uit te voeren op het
gebied van Wegen, Straten en Pleinen, Bruggen, Openbare Verlichting,
Watergangen en Kunstwerken, Riolering en Groen. Door alle disciplines samen
te voegen in één onderhoudsprogramma vindt er onderlinge afstemming plaats
en hoeft er maar één besluit te worden genomen in het college en in de
gemeenteraad.
De basis voor dit werkplan is het voortschrijdende integrale
meerjarenprogramma groot onderhoud wat jaarlijks wordt aangepast en door de
gemeenteraad wordt vastgesteld.
Besluit:

1. Het werkplan 2022 (Bijlage 1), inclusief de daarvoor benodigde
middelen, vast te stellen;
2. Bestedingen te laten doen ten behoeve van het werkplan 2022 uit de
volgende onderhoudsvoorzieningen:
a. Onttrekking Voorziening GO Bovengronds € 9.675.039
b. Onttrekking Kunstwerken/hoge routes € 2.776.399
c. Onttrekking Riolering € 1.696.611
De raad voor te stellen:
3. Het (voortschrijdend) meerjarenprogramma IGOR 2022 – 2026 (Bijlage
1) vast te stellen;
4. De begroting 2021 voor GO van € 14.372.333 naar € 12.988.781 met
€ 1.383.552 naar beneden bij te stellen.
4.8

Inrittenkaart Warande
De inrittenkaart voor het 1e deelgebied van Warande is aangepast n.a.v. de
gerealiseerde inritten en vastgestelde terreininrichtingstekeningen in het gebied
en de woonomgevingsplannen voor de gebieden waar nog niet gebouwd is. De
inrittenkaart is daarmee tevens het toetsingskader voor nieuwe inritten.
Besluit:

De aangepaste inrittenkaart Warande 1e deelgebied vast te stellen als
publiekrechtelijk toetsingskader voor uitwegen in Warande 1e deelgebied.
4.9

Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake niet gebruik bijstand
De fractie van het CDA heeft op 17 juni schriftelijke vragen gesteld over het niet
gebruik van bijstand. Het college heeft inmiddels een brief gestuurd met
antwoord op deze vragen.
Besluit:

De vragen van het CDA inzake het niet gebruik van bijstand te beantwoorden
middels bijgevoegde brief.
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4.10

Maandrapportage JEL augustus 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. Deze is op 1 juli 2021 gestart en heet Jeugd Lelystad (JEL). De
gemeenteraad wordt over de voortgang geïnformeerd via de maandrapportage
JEL.
Besluit:

De raad met de bijgevoegde maandrapportage te informeren over de uitvoering
door JEL.
4.11

Beantwoording schriftelijke vragen Inwonerspartij Stadsstrand
De fractie InwonersPartij heeft naar aanleiding van de informatienota over het
uitstel van het stadsstrand naar 2022 schriftelijke vragen gesteld. Het college
beantwoord de vragen met deze brief.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de Fractie van de InwonersPartij inzake
“InformatieNota (nr. 216) Stadstrand” met de bijgevoegde brief te beantwoorden
4.12

Concept Samenwerkingsafspraken MRA
In opdracht van de MRA Regiegroep is door een bestuurlijke Transitiecommissie
in het voorjaar van 2021 een voorstel gedaan voor de verbetering van de
governance van de MRA samenwerking. Dit voorstel op hoofdlijnen is in alle
colleges, raden en staten van de aan de MRA deelnemende gemeenten en
provincies behandeld. De reacties die op dit MRA Governance voorstel zijn
binnengekomen zijn door de bestuurlijke transitiecommissie verwerkt. Het
voorliggende concept van samenwerkingsafspraken voor de MRA is het resultaat
hiervan.
Het concept van samenwerkingsafspraken voor de MRA zal in twee etappes aan
de raden en Staten worden aangeboden. In eerste instantie ter consultatie, en na
verwerking van alle reacties wordt het concept aangepast. De tweede etappe is
het aanbieden van het bijgestelde concept samenwerkings- afspraken voor
besluitvorming in alle colleges, raden en Staten van de aan de MRA
deelnemende gemeenten en provincies.
In onze deelregio Almere-Lelystad beogen wij, als Lelystad, Almere en provincie
Flevoland, een gezamenlijke deelregionale reactie te formuleren op het eerste
concept samenwerkingsafspraken MRA.
Besluit:

1. Kennis te nemen van het concept van samenwerkingsafspraken van de
MRA en de begeleidende memo van de Regiegroep van de MRA d.d. 12
juli 2021;
2. Aan de raad voor te stellen om het volgende als standpunt mee te
nemen voor het opstellen van een gezamenlijke reactie van de MRAdeelregio Almere-Lelystad op het concept van Samenwerkingsafspraken
MRA:
3. Waardering uit te spreken voor de uitwerking van de conceptsamenwerkingsafspraken;
4. Te herkennen dat in deze concept-samenwerkingsafspraken veel
aandacht is gegeven aan de rol en positie van raden en Staten;
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5. De mate van detail in dit concept van samenwerkingsafspraken niet
gewaardeerd wordt;
6. Er wordt veel bij de deelregio’s neergelegd. De wens is dat de
deelregio’s de wijze van hun onderlinge samenwerking en afstemming
zelf moeten kunnen blijven bepalen;
7. Dat de platforms zichzelf blijven organiseren, en dat de regionale
samenwerking op inhoudelijke onderwerpen in de platforms
georganiseerd wordt, en niet geregisseerd door het bestuur;
8. Het debat over de samenwerkingsafspraken gaat hoofdzakelijk over het
regelen van de structuur. Wij signaleren dat de aandacht voor de
inhoudelijke onderwerpen aan urgentie en importantie daaronder lijdt. De
kern en de toekomst van de MRA ligt in de inhoudelijke samenwerking.
9. Met de reactie van de raad vervolgens als deelregio Almere-Lelystad
komen tot een gezamenlijke reactie op dit concept
samenwerkingsafspraken, en deze, onder penvoering van de provincie
Flevoland, toe te sturen aan de Regiegroep van de MRA.
4.13

Informatienota voor de raad - update begrotingsproces 2022 - 2025
Op 8 juni 2021 heeft de gemeenteraad de kadernota 2022 – 2025 vastgesteld
met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen (met inbegrip van 14 aangenomen
amendementen en 13 aangenomen moties). Via één van deze amendementen
(A13) heeft de raad besloten medio september 2021 geïnformeerd te willen
worden over de begrotingsruimte / krapte uitgaande van de meest recente
inzichten, na verwerking van de kadernota. Met deze informatienota ontvangt de
raad een update over het begrotingsproces
Besluit:

De raad tussentijds te informeren over het proces van de programmabegroting
2022 – 2025, via bijgevoegde informatienota.
4.14

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 OFGV en zienswjize
resultaatbestemming 2020
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, groene wetten, geluid, bodemsanering, asbest, luchtvaart, vuurwerk,
toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht.
Jaarlijks stelt de OFGV een begroting vast waarbij de raad in de gelegenheid
wordt gesteld om zienswijzen over de ontwerpbegroting maar ook over
begrotingswijzigingen naar voren te brengen.
De OFGV heeft op 16 juni 2021 de begroting 2022 vastgesteld maar daarbij
tegelijkertijd besloten om deze begroting 2022 nog in 2021 te gaan wijzigen met
betrekking tot de verdeling van de kosten vanwege de decentralisatie van de
bodemtaken en het uittreden van gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke
regeling OFGV.
De OFGV heeft op 30 juni ook het jaarverslag en de jaarrekening over 2020
toegezonden waarmee verantwoording wordt afgelegd over de door de OFGV
uitgevoerde taken. De jaarrekening bevat een positief resultaat en er wordt
voorgesteld om dit resultaat te doteren aan de Algemene reserve en de
bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling en het restant terug te betalen
aan de deelnemende partijen.
De raad kan met betrekking tot deze voorstellen zienswijzen indienen. Er is geen
aanleiding om een zienswijze in te dienen.
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Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Geen zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging 2022 bij het
bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
2. Geen zienswijzen op de resultaatbestemming 2020 in te dienen bij het
bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
3. De vastgestelde jaarstukken 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
Het college besluit :
4. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op voorhand te
informeren dat geen zienswijze wordt ingediend onder voorbehoud van
bekrachtiging door de raad.
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