Datum
Tijd
Locatie
Aanwezigen

Besluitenlijst College
04-05-2021
9:00 - 12:00
Kiekendief
Voorzitter burgemeester Meijdam, wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van
Noort en De Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris
De Boer
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Voorstellen A-procedure

3.1

Besluit uitkomsten onderzoek neveninkomsten politieke ambtsdragers
2020
Ingevolge wettelijke bepalingen moeten actief dienende politieke ambtsdragers
(burgemeester en wethouders) opgave doen van eventuele neveninkomsten uit
niet-ambtsgebonden nevenfuncties over het voorgaande kalenderjaar. Deze
wettelijke verplichting geldt niet voor een waarnemend burgemeester.
De politieke ambtsdragers geven jaarlijks eventuele niet-ambtsgebonden
inkomsten op, waarna het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties adviseert over een eventuele verrekening, waarbij een
vrijstelling van 14% van de bezoldiging geldt. Uit de adviezen van het ministerie
blijkt dat er, op basis van de gedane opgave, voor geen van de in 2020 actieve
politieke ambtsdragers een verrekening dient plaats te vinden.
Besluit
1. Kennis te nemen van bijgevoegde adviezen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake neveninkomsten van
de politieke ambtsdragers in 2020.
2. Het advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake het verrekenen van neveninkomsten van de in
2020 actieve bestuurders over te nemen.
3. Vast te stellen dat voor geen van de actieve bestuurders in 2020 een
verrekening van neveninkomsten dient plaats te vinden.

3.2

Brief Fair Play Centers
Naar aanleiding van het besluitvormingsproces inzake het
speelautomatenhallenbeleid heeft Fair Play Centers een brief geschreven.
Besluit
In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief naar aanleiding van de brief
van Fair Play m.b.t. de besluitvorming inzake het speelhallenbeleid.

3.3

Krediet Woonrijp maken woningbouw Kustrif Zandbank
Betreft een krediet aanvraag voor de werkzaamheden benodigd om het woonrijp
maken van de locatie Kustrif Zandbank.
De locatie aan de Kustrif Zandbank is een voormalige schoollocatie in de Atolwijk
welke in eigendom was van de gemeente. Met Centrada is een overeenkomst
gesloten dat zij op deze locatie 21 rijwoningen en 12 kwadrantwoningen
realiseren. Door woningbouwcoöperatie Centrada is medio oktober 2020 gestart
met de bouw. De bouwwerkzaamheden vorderen en begin juni 2021 zijn de
eerste woningen gereed. Begin augustus 2021 vindt de sleuteloverdracht plaats
van de nieuwe woningen aan de huurders. Tussen de gemeente Lelystad en

Centrada is de afspraak gemaakt dat, in de periode tussen het gereed komen
van de woningbouw en de sleuteloverdracht, de gemeente de locatie woonrijp
maakt (oftewel: zorgt voor de definitieve inrichting van de omliggende openbare
ruimte).
Besluit
1. Een krediet conform bijlage beschikbaar te stellen voor het woonrijp
maken (inclusief voorbereidingsuren) in het woningbouwproject Kustrif
Zandbank.
2. De kosten te dekken uit de grondexploitatie Kustrif Zandbank.
3. Geheimhouding op te leggen op de bijlage grondbedrijf op grond van
artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet.
3.4

Natuuronderzoek tbv verkenning optimalisatie bedrijfskavels Zuiderpark
In de markt voor bedrijfskavels is steeds meer vraag naar grote(re) rechthoekige
kavels. Op de clusters 1 en 2 van bedrijventerrein Zuiderpark zijn de
bedrijfskavels aan de kant van de Lage Vaart nu schuin afgesneden. Hierdoor
zijn de kavels minder interessant voor bedrijven. De verwachting is dat het
rechthoekig maken van de kavels er toe zal leiden dat de bedrijfskavels
interessanter zijn en daardoor beter zullen verkopen. Voordat een besluit wordt
genomen of de kavels daadwerkelijk rechthoekig worden gemaakt wordt
uitgezocht of het plan financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar is. De
resultaten uit een natuuronderzoek zijn hiervoor belangrijke informatie.
Besluit
1. In het kader van verkenning van de mogelijkheid voor optimalisatie van
de bedrijfskavels op bedrijventerrein Zuiderpark (clusters 1 en 2) een
verkennend natuuronderzoek uit te voeren.
2. Voor de kosten van uitvoering van het onderzoek het bedrag
beschikbaar te stellen overeenkomstig de -geheime- bijlage grondbedrijf
en dit bedrag ten laste te brengen van de grondexploitatie Flevopoort /
Zuiderpark.
3. Op grond van artikel 55 lid 1 geheimhouding op te leggen op de bijlage
grondbedrijf.

3.5

Verweer inzake kortgeding aanbesteding jeugdhulp
Het College heeft besloten verweer te voeren in het kortgeding dat aanhangig is
gemaakt in het kader van de aanbesteding van de jeugdhulp.
Besluit
College
1. Verweer te voeren in het Kortgeding dat Stichting Pluryn Groep aanhangig
heeft gemaakt tegen de gemeente en hiervoor de huisadvocaat (AKD) in te
schakelen zodat deze de gemeente hierin kan bijstaan.
2. Open te staan voor en indien nodig medewerking te verlenen aan een
schikkingsvoorstel indien de De rechtbank tijdens de zitting hier eventueel op
aanstuurt en Stichting Pluryn Groep bereid is om deze te treffen.
Burgemeester
1. Een procesmachtiging af te geven aan dhr. P.C. Bakker, dhr. A. Bilge en mw.
T. C. Boeije om naast de huisadvocaat de gemeente te vertegenwoordigen in de
onderhavige gerechtelijke procedure.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Investeringsfonds Lelystad Oost
Lelystad Oost is 1 van de 16 gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat.
Vooruitlopend op de investering vanuit het rijk wil de gemeente ook investeren in
Lelystad Oost. Hiervoor richt de gemeente een investeringsfonds op voor
Lelystad Oost. Investering gericht op de revitalisering, verbetering en
verduurzaming van Lelystad Oost die het gebied een duurzame impuls geven.
Dit doet de gemeente Lelystad samen met haar inwoners in de aankomende
periode worden de suggesties voor investeringen opgehaald bij de inwoners en
de maatschappelijke partners.
Besluit
De raad voor te stellen:

1. Een investeringsfonds Lelystad Oost in te stellen en het door de raad
gelabelde bedrag voor ontwikkelingen in de bestaande stad (300K) hierin
te storten om daarmee investeringen en uitgaven af te dekken.
2. Aan de onttrekking uit dit fonds de volgende voorwaarden te verbinden:
a. De investering moet een duurzame impuls geven aan Lelystad Oost.
b. De investering moet bijdragen aan de revitalisering, verbetering en
verduurzaming van de wijken in Lelystad Oost.
c. De investering moet aansluiten bij de beleidsdoelen van de gemeente
Lelystad
d. Er moet draagvlak zijn bij de inwoners en/of maatschappelijke
partners voor de investering.
3. Vanuit het participatietraject met de inwoners en partners in Lelystad
Oost suggesties op te halen voor investeringen.
4.2

Nota Integrale handhaving 2021-2025
De gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving van
veel wet- en regelgeving. Handhaving vindt plaats bij verschillende onderwerpen
zoals kamerverhuur, toezicht sloopwerkzaamheden, asbest, drugspanden,
vuurwerk, jeugdoverlast, afvaldumpingen, parkeren, leerplicht, uitkeringen,
bijstand en kinderopvang. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat de
samenleving zo gezond, leefbaar en veilig mogelijk is. Dat kan worden bereikt
door duidelijke regelgeving, goede voorlichting, advisering, toezicht, bemiddeling
en waar nodig door het opleggen van straffen. De gemeente voert daarbij de
regie. Doel van de nieuwe nota is om inzicht te geven in het beleid, de
samenhang en de uitvoering. In de nota staan de visie, de uitgangspunten en de
werkwijze van de gemeente Lelystad bij het handhaven van wet- en regelgeving.
Besluit
De raad voor te stellen kennis te nemen van de kadernota Integrale handhaving
2021 en de volgende daarin opgenomen kaderstellende punten vast te stellen.

•
•

Doel:
het behoud en het verder verbeteren van een veilige, duurzame en
gezonde woon-, werk- en leefomgeving in Lelystad
Speerpunten:
* in het fysiek domein: de Omgevingswet, illegale kamerverhuur, sloop

•

4.3

en sanering;
* in de Openbare orde / openbare ruimte: ondermijning, veilige wijken,
jeugd en veiligheid;
* in het Sociaal domein: uitkeringsfraude, handhaving leerplicht,
basisregistratie personen.
Uitgangspunten:
* Burgers, bedrijven en verenigingen zijn primair zelf verantwoordelijk
voor naleving.
* De gemeente is verantwoordelijk voor voorlichting en preventie.
* We hanteren handhaafbare regels.
* Onze kernwaarden zijn ‘vertrouwen’ en ‘klantgericht’.
* We conformeren ons aan de ‘Landelijke Handhavingsstrategie’.
* Handhaving wordt zoveel mogelijk integraal opgepakt.
* We handhaven programmatisch.
* We handhaven zoveel mogelijk informatie- en risicogestuurd.
* Handhaving kent een innovatief karakter.
Indicatoren:
Aan te sluiten bij de bestaande indicatoren in de beleidsplannen,
Programmabegroting en zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van de
kadernota.

Wijziging Algemene plaatselijke verordening
Het college van Lelystad heeft de raad voorgesteld om de Algemene plaatselijke
verordening 2021 (APV) vast te stellen. De APV wordt jaarlijks geëvalueerd en,
indien nodig, gewijzigd. Vanwege de overheveling van een aantal APV
bepalingen naar de nieuwe Verordening fysieke leefomgeving Lelystad en de
opname van nieuwe ondermijningsartikelen en bepalingen voor
speelautomatenhallen, is aan de raad voorgesteld om een geheel nieuwe APV
vast te stellen. De nieuwe APV is dan in zijn geheel weer actueel. Na vaststelling
door de raad, wordt de nieuwe verordening gepubliceerd.
Besluit
De raad voor te stellen:
de Algemene plaatselijke verordening (APV) Lelystad 2021 vast te stellen.

4.4

Jaarverslag bezwaarschriften 2020
In de Verordening commissie bezwaarschriften Lelystad 2020 is vastgelegd dat
het college éénmaal per jaar een beknopt verslag vaststelt waarin het college
inzicht geeft in de afhandeling van bezwaarschriften.
In de afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd op het tijdig afhandelen van de
bezwaarschriften. Dat heeft geresulteerd in een bijzonder hoog percentage tijdig
afgehandelde bezwaarschriften, maar liefst 94%.
Daarnaast zijn vrijwel alle aanbevelingen die de bezwaarschriftencommissie aan
het college heeft gedaan opgepakt en heeft de commissie het positieve resultaat
hiervan bevestigd. Een nieuwe aanbeveling van de commissie ziet enkel op het
toevoegen van bepaalde stukken aan de procesdossiers en zal eenvoudig te
realiseren zijn.
Het jaarverslag schetst een positief beeld, een mooi resultaat van alle
inspanningen van de verschillende teams.
Besluit
1. Het Jaarverslag Bezwaarschriften 2020 vast te stellen;
2. De aanbeveling van de externe onafhankelijke commissie van advies
voor de bezwaarschriften over te nemen;

3. De raad door middel van bijgevoegde brief kennis te laten nemen van
het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over 2020 en van de
reactie van het college;
4. De externe onafhankelijke commissie van advies voor de
bezwaarschriften met bijgaande brief te informeren over de
collegereactie.
4.5

Jaarstukken van de Veiligheidsregio Flevoland 2020
De Veiligheidsregio dient haar jaarstukken voor 15 april aan te bieden aan de
gemeenteraad conform artikel 17 van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Flevoland.
Besluit
1. De raad voor te stellen met bijgevoegde conceptbrief haar zienswijze op
de jaarstukken 2020 te geven, met daarin opgenomen dat de raad zich
niet kan vinden in het voorstel om het positief resultaat te doteren aan de
algemene reserve en de Veiligheidsregio te verzoeken eventuele
meerkosten voortvloeiend uit de(toekomstige) wijzing van de
gemeenschappelijke regeling (verdeelsleutel) kaderstellend binnen de
begroting op te lossen; deze zienswijze uiterlijk 26 mei a.s. in te dienen
bij het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.

4.6

Aanbieding ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 20232025 Veiligheidsregio Flevoland
De Veiligheidsregio Flevoland dient elk jaar de programmabegroting en
meerjarenraming voor te leggen aan de gemeenteraden. De gemeenteraad
wordt daarmee in staat te gesteld om haar bevindingen te geven op de financiële
stukken van de Veiligheidsregio Flevoland.
Besluit
De raad voor te stellen met bijgevoegde conceptbrief haar zienswijze op de
ontwerp-programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 te geven,
met daarin opgenomen dat de raad zich niet kan vinden in de berekening van het
weerstandsvermogen en het risicoprofiel; deze zienswijze uiterlijk 26 mei a.s. in
te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.

4.7

Tijdelijke subsidieregelingen cultuur Covid 19
Door het rijk is in 2020 naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen een
compensatiebudget beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de lokale
culturele infrastructuur. Op 13 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten
deze middelen geheel voor dit doel in te zetten en toe te voegen aan de post
cultuur in de Programmabegroting 2021.
Door middel van twee subsidieregelingen worden de door de gemeente Lelystad
extra ontvangen middelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de
schade ten gevolge van de Covid-19 maatregelen, ingezet ten behoeve van de
lokale culturele infrastructuur.
Het doel van deze subsidieregelingen is om de culturele infrastructuur in Lelystad
die als gevolg van de Covid-19 maatregelen in zijn voorbestaan bedreigd wordt,
financieel te ondersteunen en perspectief te bieden voor de periode die volgt
wanneer de Covid-19 maatregelen nog zeer beperkt of niet meer van toepassing
zijn. Daarmee wordt voorkomen dat de lokale culturele infrastructuur als gevolg
van de COVID-19 maatregelen onherstelbaar wordt aangetast.
De culturele sector in Lelystad is groter dan de gesubsidieerde organisaties. Er

zijn lokale organisaties en initiatieven die voor hun activiteiten in het kader van
het gemeentelijk cultuurbeleid geen subsidie van de gemeente Lelystad
ontvangen, maar in normale condities op eigen kracht een bijdrage leveren aan
het culturele klimaat van de stad. Vanuit het belang voor de voortzetting van een
levendige en divers culturele infrastructuur, kunnen ook ongesubsidieerde
instellingen en organisaties die relevant zijn voor de culturele infrastructuur en
het culturele klimaat van de stad aanspraak kunnen maken op een bijdrage
vanuit de subsidieregeling voor culturele organisaties.
Besluit
1. De volgende subsidieregelingen vast te stellen:
a. Tijdelijke subsidieregeling coronasteun amateurkunst gemeente
Lelystad;
b. Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 compensatie lokale culturele
organisaties Lelystad.
2. Voor de Tijdelijke subsidieregeling coronasteun amateurkunst gemeente
Lelystad, voor de periode 2020 een subsidieplafond vast te stellen van €
60.000,--.
3. Voor de Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 compensatie lokale
culturele organisaties Lelystad voor de periode 2020 een subsidieplafond
vast te stellen van € 400.000,-4. De gemeenteraad aan de hand van een informatienota over de
subsidieregelingen te informeren.
4.8

VNG-ledenraadpleging "CAO Aan de slag"
In juni 2020 hebben gemeenten ingestemd met het voorstel van het VNGbestuur om een cao af te spreken voor mensen met een arbeidsbeperking. Op
10 februari 2021 zijn de VNG en Cedris een onderhandelaarsakkoord
overeengekomen met FNV en CNV over een nieuwe cao voor deze doelgroep.
Naar verwachting zullen op korte termijn ongeveer 15.000 mensen met een
arbeidsbeperking onder deze CAO vallen. De doelgroep voor deze CAO is
mensen met een arbeidsbeperking. Voor een belangrijk deel van deze doelgroep
zal uitstroom naar een reguliere baan veelal niet haalbaar zijn. De voorliggende
CAO is sober. Belangrijk voordeel voor deze kwetsbare burgers is dat zij nu
pensioen gaan opbouwen en als zij er wel in slagen een reguliere baan te
bemachtigen er een terugkeergarantie bestaat.
Besluit
1 In te stemmen met het door de VNG bereikte onderhandelaarsakkoord “cao
Aan de slag”; voor mensen met een arbeidsbeperking.

4.9

Regionaal Uitvoeringsplan SUWI 2021
UWV, gemeenten en Sociale werkbedrijven voeren samen een aantal wettelijke
taken uit voor werkzoekenden en werkgevers. Dit is vastgesteld in de Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). Onder deze wet
ligt het besluit SUWI. Met ingang van 1 januari jl. is er een aantal wijzigingen op
het bestaande besluit SUWI doorgevoerd die de samenwerking van de publieke
werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s versterkt. Daarnaast wordt
de rolverdeling tussen het WerkgeversServicepunt (WSP) van het UWV en de
uitvoeringsorganisaties van de gemeenten verduidelijkt.
Het doel van de wijzigingen is het structureel versterken van de
werkgeversdienstverlening en het matchen van vraag (vacatures) en aanbod
(werkzoekenden) in de arbeidsmarktregio’s. De realisatie van deze doelen moet

per arbeidsmarktregio vertaald worden in een jaarlijks vast te stellen
Uitvoeringsplan voor de werkgeversdienstverlening in het WSP.
Besluit
Het regionale uitvoeringsplan SUWI 2021 vast te stellen.
4.10

Brief aan Tweede Kamerleden - Financiële positie gemeenten
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de gemeentelijke financiën onder
druk zijn komen te staan. De voornaamste reden achter deze financiële
problematiek is de Rijksoverheid. Deze geluiden uit het land zijn het afgelopen
jaar steeds vaker te horen en naderen een climax. Zo zorgen de financiële
tekorten binnen de Jeugdhulp ervoor dat gemeenten gedwongen worden
waardevolle voorzieningen op andere terreinen weg te bezuinigen.
Hoewel Lelystad de diverse bezuinigingen in de afgelopen jaren lang op heeft
kunnen vangen is de ondergrens inmiddels bereikt. Besluitvorming vanuit het
Rijk is de oorzaak van de tekorten waar veel gemeenten mee kampen. Met deze
brief vraagt het college van de gemeente Lelystad aandacht voor de
achterliggende oorzaken van deze financiële problematiek bij de
fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de leden van de Kamercommissies
van Binnenlandse Zaken en Financiën.
Besluit
1. Aandacht te vragen voor de financiële situatie van gemeenten – en die
van Lelystad in het bijzonder – door bijgevoegde brief te versturen aan
de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en aan de leden van de
Kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Financiën.
2. Een afschrift van deze brief beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad
en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.
3. Een afschrift naar de VNG en de ministeries van BZK en Financiën te
versturen
4. Wethouder De Vreede te machtigen een aanpassing in de bief aan te
brengen naar aanleiding van actualiteit jeugdzorg.

4.11

Uitvoerings- en bestuursovereenkomst Ondernemersfonds Lelystad
Stadshart
Besluit
Aan te houden

4.12

Beantwoording schriftelijke vragen InwonersPartij over de
mantelzorgwaardering
De fractie van de Inwonerspartij heeft op 8 april 2021 op grond van artikel 36 van
het Reglement van Orde van de Raad een aantal schriftelijke vragen gesteld
over mantelzorg en mantelzorgwaardering. Hierbij beantwoordt het college deze
vragen.
Besluit
1. De schriftelijke vragen van de Inwonerspartij over mantelzorg met
bijgaande brief te beantwoorden.

4.13

Skaeve Huse
In 2011 heeft de gemeente met Centrada een intentieovereenkomst gesloten
voor de ontwikkeling van vier tot acht eenheden Skaeve Huse. Skaeve Huse zijn
kleine woningen voor mensen die overlast in de buurt veroorzaken en vaak zorg
mijden en/of uitbehandeld zijn.
De afgelopen periode is onderzocht of er nog steeds behoefte is aan een
dergelijke voorziening voor inwoners van Lelystad. Het beeld dat hieruit naar
voren komt is dat er wel degelijk geregeld zorgelijke en overlastgevende situaties
zijn, maar dat die in vrijwel alle gevallen met de huidige inzet en voorzieningen
kunnen worden aangepakt.
De conclusie is dat er nu onvoldoende aanleiding is om in Lelystad een Skaeve
Huse te realiseren. Het college staakt daarom de zoektocht naar een geschikte
locatie en is voornemens dit niet langer op te nemen in de prestatieafspraken.
Besluit
1. (Vooralsnog) geen Skaeve Huse te realiseren.
2. De raad met bijgaande informatienota over het besluit onder 1 te
informeren..
3. In afwachting van een voorstel hiertoe het voor de begeleiding
gereserveerde budget van € 40.000 te blijven reserveren voor het
realiseren van alternatieve oplossingen voor de beoogde doelgroep.

4.14

Beantwoording schriftelijke vragen PVV betreffende onze Nationale vogel
de Grutto
De PVV fractie heeft op 20 april 2021 schriftelijke vragen gesteld over onze
Nationale vogel de Grutto op grond van artikel 36 Reglement van Orde van de
Raad. Het college beantwoordt de vragen met deze brief.
Besluit
De schriftelijke vragen van de PVV fractie inzake de Nationale vogel de Grutto
met de bijgevoegde brief te beantwoorden.

4.15

Informatienota en rapport nieuwe locatie afvalbrengstation en het circulair
ambachtscentrum
Het college informeert de raad dat de gemeente stappen onderneemt in de
zoektocht naar een nieuwe locatie voor het afvalbrengstation (ABS). In 2020 is er
op verzoek van afvalzorg gesproken over de verplaatsing van het ABS. Hiervoor
is enige tijd een locatie aan de Schroefstraat in beeld geweest. Inmiddels zijn er
ook enkele andere locaties in het buitengebied in beeld. In deze zoektocht wordt
ook gekeken naar de mogelijkheden die een nieuw ABS met zich meebrengt
voor een circulair ambachtscentrum (CA). Een circulair ambachtscentrum is één
centraal punt waar je met afgedankte spullen en materialen terecht kan voor
hergebruik, reparatie of recycling. Onnodig weggooien en hergebruik van
waardevolle grondstoffen wordt voorkomen door verschillende initiatieven zoals
bijvoorbeeld een kringloopwinkel, een sorteercentrum, reparatiewerkplaats, plek
voor secundaire bouwmaterialen en de milieustraat met elkaar te verbinden.
Lelystad heeft de ambitie een CA te ontwikkelen. Een haalbare vorm zal
onderzocht worden in dit proces.
Besluit

1. De gemeenteraad met de bijgevoegde informatienota te informeren over
de stand van zaken rondom een nieuw afvalbrengstation en de mogelijke
ontplooiing van een circulair ambachtscentrum (bijlage 1).
2. Het rapport ‘Huisvestingsonderzoek Circulair Ambachtscentrum Lelystad’
als achtergrondinformatie mee te zenden (bijlage 2).
Vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.
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, voorzitter.

