Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

05-10-2021
9:00 - 12:40
Kiekendief
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, De Vreede, Van Noort en loco gemeentesecretaris De Blieck-Visser en bestuurssecretaris Pjetri.
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Voorstellen A-procedure

3.1

Ontwerp aanwijzingsbesluit carbid schieten
Het college heeft een ontwerp aanwijzingsbesluit vastgesteld met betrekking tot het
schieten van carbid op oudejaarsdag op het sportveld van Scholengemeenschap
Lelystad (SGL) aan het Kofschip voor de jaren 2021 en 2022. Dit besluit is verleden
jaar ook genomen, maar is vanwege de corona beperkingen niet definitief vastgesteld.
Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tegen het ontwerp
aanwijzingsbesluit. Afhankelijk van de dan geldende corona regels zal moet blijken of
er dit jaar wel met carbid geschoten mag worden.
Besluit:

1. In te stemmen met het schieten van carbid op oudejaarsdag onder het
voorbehoud van de dan geldende corona regels.
2. De locatie ‘Sportveld Scholengemeenschap Lelystad’, op grond van artikel
2:73B, lid 3, van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021, aan te
wijzen voor het jaar 2021 en 2022, middels bijgevoegd ontwerp
aanwijzingsbesluit.
3. Het ontwerp aanwijzingsbesluit te publiceren ten behoeve van de zienswijze
procedure voor belanghebbenden.
3.2

Vaststelling subsidie MDF 2020
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) voert in Lelystad
verschillende taken uit op het gebied van schulddienstverlening en maatschappelijk
werk. Hiervoor ontvangt MDF jaarlijks subsidie van de gemeente. De ontvangen
subsidie over 2020 heeft MDF verantwoord en is vervolgens door het college
vastgesteld.
Besluit:

1. De aan de stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland verleende
begrotings subsidie voor 2020 vast te stellen op € 3.040.806,-

3.3

Omgevingsvergunning transformatie bijzonder woonvormen
Op 22 juni 2021 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen
van de gebruiksdoeleinden naar bijzondere woonvormen op het perceel Galjoen 16 10.
Er geen medewerking verleend wordt aan een afwijkingsbesluit en derhalve de
aanvraag geweigerd moet worden.
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Besluit:
1.

3.4

De omgevingsvergunningaanvraag voor het wijzigen van de
gebruiksdoeleinden naar bijzondere woonvormen op het perceel Galjoen 16 10
te weigeren.

Inzet rijksmiddelen Corona
De gemeente Lelystad heeft Rijksmiddelen ontvangen voor de aanpak van
eenzaamheid onder ouderen en voor het extra begeleiden van kwetsbare groepen
vanuit het steunpakket coronamaatregelen medeoverheden. Het rijk geeft de gemeente
hiermee opdracht om hiervoor activiteiten te ontwikkelen.
Besluit:

1. De voorstellen voor de inzet van de Rijkssteunpakketten voor aanpak
eenzaamheid en speciale doelgroepen ad. € 331.456 vast te stellen voor een
periode van twee jaar met daarin opgenomen de volgende activiteiten en
reserveringen:
a. Een budget t.w.v. € 120.000 in te zetten voor de ontwikkeling en uitvoering
van het Aandachtscentrum voor inwoners van Lelystad van 18 jaar en ouder
voor de periode 1 oktober 2021 tot januari 2023
b. Een budget t.w.v. € 120.000 te reserveren voor de ontwikkeling van een
buurtkamer gecombineerd met een inloophuis door het IDO in MFA de Dukdalf
voor de duur van 2 jaar.
c. Een budget t.w.v. € 91.456 te reserveren voor preventieve activiteiten zoals
netwerkbijeenkomsten, inzet ervaringsdeskundigen en initiatieven van lokale
maatschappelijke organisaties.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Ontwerpbestemmingsplan 1e PH Bataviahaven en Beeldregieplan
Het geldende bestemmingsplan ‘Bataviahaven 2015’ voorziet reeds in de bouw van 5
bouwblokken voor woningbouw en voorzieningen aan de havenkom. In 2008 is blok 1
gerealiseerd en blok 2 is momenteel in ontwikkeling. Dit geldende bestemmingsplan
wordt partieel herzien. Een partiële herziening is een bestemmingsplan, waarbij het
geldende bestemmingplan (in dit geval bestemmingsplan Bataviahaven 2015), ook na
de herziening, grotendeels blijft gelden, maar met een gedeeltelijke wijziging van regels
en verbeelding. Het gaat hierbij om een kleine correctie van een bestemming of van
een regel.
Het doel van deze partiële herziening is om een actueel toetsingskader te bieden voor
de ontwikkeling van de resterende ontwikkelblokken (blok 3, 4 en 5) binnen het
plangebied. De partiële herziening betreft een aanpassing op de volgende
onderwerpen; een wijziging van de parkeernormen, wijziging van de toegestane
bouwhoogtes en het samenvoegen van de bouwblokken 4 en 5. De voorliggende
partiële herziening voorziet niet in nieuwe functies of in een uitbreiding van het
programma. Daarnaast is er ook een Beeldregieplan (Beeldregieplan Bataviahaven)
voor deze partiële herziening opgesteld.
Met de bekendmaking en de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 1e
Partiële herziening bestemmingsplan Bataviahaven 2015 en het ontwerpbeeldregieplan
wordt de gelegenheid geboden om deze plannen in te zien en daarover een reactie te
geven. Een ieder wordt de gelegenheid geboden om een zienswijze in te dienen
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omtrent het ontwerpbestemmingsplan. Verder kunnen ingezetenen en
belanghebbenden een inspraakreactie geven op het ontwerpbeeldregieplan.
Besluit:

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘1e Partiële herziening
bestemmingsplan Bataviahaven 2015’ bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML bestand met IMRO-nummer
NL.IMRO.0995.BP0086-OW01;
2. Te verklaren dat op dit ontwerpbestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van
toepassing is;
3. Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen;
4. Geheimhouding op te leggen op bijlage 4 bij dit besluit op grond van artikel 55,
lid 1 Gemeentewet;
5. Het ontwerp ‘Beeldregieplan Bataviahaven’ vrij te geven en gedurende 6
weken ter inzage te leggen.
6. De raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren over de
stand van zaken rond het ‘Beeldregieplan Bataviahaven’ en het vervolgproces.

4.2

Gebiedsplan Lelystad - Bereikbare Steden
Het college heeft het gebiedsplan vastgesteld voor het centrumgebied van Lelystad.
Met dit besluit wordt voor de ontwikkelstrategie van het Stadshart in brede zin de
benodigde inzet van regio en Rijk inzichtelijk gemaakt. Lelystad staat naast acht
andere steden rondom Amsterdam in de startblokken om in hun stadsharten tot 2030
ruim 65.000 woningen te bouwen, het openbaar vervoer te stimuleren, het primaat te
verleggen van auto naar fietser en voetganger, zo’n 20.000 extra banen te genereren,
aantrekkelijke openbare ruimtes te maken en te zorgen dat de stadsharten klimaatproof
zijn.
Hiervoor hebben de negen steden, waaronder Lelystad operationele gebiedsplannen
klaar liggen. In september/oktober 2021 passeren deze de colleges van B&W. Ook het
college van Lelystad stelt haar gebiedsplan vast. Parallel hieraan vindt overleg met het
Rijk plaats om ondersteuning te krijgen voor de uitvoering.
Besluit:

1. Het Gebiedsplan Lelystad vast te stellen;
2. Het Gebiedsplan aan te leveren bij het coördinatieteam van Bereikbare
Steden, ter agendering in de rijk-regionale overleggremia richting het BO MIRT
najaar 2021;
3. De raad met bijgaande informatienota te informeren over het traject Bereikbare
Steden met bijbehorend Gebiedsplan Lelystad .
4.3

Maandrapportage JEL september 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.
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Besluit:
1.

4.4

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

Heroverweging enquête ondergrondse container of vierde bak aan huis Zoom en
Horst
Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om de motie
‘heroverweging / enquête afvalinzameling Zoom – Horst’ uit te voeren, maar eerst uit te
zoeken wat de gevolgen zijn als deze motie wordt uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt
dat het uitvoeren van de motie verregaande consequenties heeft. Bijvoorbeeld naar
inwoners toe die wel voor een ondergrondse container hebben gekozen en vertrouwen
mogen hebben dat de gemeente het genomen besluit uitvoert. Het college heeft
daarom besloten geen uitvoering te geven aan deze motie.
Besluit:

1. De begrotingsmonitor september 2021 vast te stellen.
2. De raad de begrotingsmonitor september 2021 beschikbaar te stellen, met
bijgevoegde informatienota.
4.5

Huisvuilinzameling
Aan te houden.

4.6

Aanschrijving intrekking omgevingsvergunning Eurotower
In maart 2019 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken
van het bestemmingsplan voor het gebouw Eurotower aan het Noorderwagenplein 6
t/m 172. In dezelfde periode veranderde de eigenaar van het gebouw, maar dit was
niet doorgegeven aan de gemeente. Als een gebouw met een omgevingsvergunning
overgaat naar een nieuwe eigenaar, dan moet er ten minste één maand van tevoren
een melding zijn gedaan bij de gemeente. Dat was niet gebeurd.
Het feit dat de omgevingsvergunning met ingang van maart 2019 is gaan gelden voor
de nieuwe eigenaar is voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding
geweest om alsnog een procedure in het kader van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) te starten.
Vanuit de Wet Bibob is aan de eigenaar gevraagd om gegevens aan te leveren.
Ondanks meerdere verzoeken van de gemeente om deze gegevens op te sturen, heeft
de huidige eigenaar niet gereageerd. Het college van burgemeester en wethouders is
daarom van plan om de omgevingsvergunning in te trekken. De eigenaar krijgt de
gelegenheid om binnen twee weken na de verzenddatum van de brief schriftelijk of
mondeling te reageren.
Besluit:

1. Het voornemen uit te spreken om de verleende omgevingsvergunning m.b.t het
gebouw Eurotower, Noorderwagenplein 6 t/m 172 te Lelystad van 22 maart
2019 in te trekken.
2. Door middel van bijgaand schrijven de eigenaar van het gebouw Eurotower,
Noorderwagenplein 6 t/m 172 te Lelystad te kennen geven dat het college
voornemens is de verleende omgevingsvergunning m.b.t dit gebouw van 22
maart 2019 in te trekken.
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4.7

Begrotingsmonitor september 2021
De begrotingsmonitor wordt driemaal per jaar opgesteld en biedt het gemeentebestuur
inzicht in de belangrijkste financiële ontwikkelingen binnen de gemeentebegroting. De
analyses uit deze begrotingsmonitor geven een weergave van het op dit moment
ingeschatte jaarrekeningresultaat 2021. Op dit moment wordt er een voordelig
jaarrekeningresultaat over 2021 ingeschat van afgerond €1.100.000.
Het begrotingsjaar is echter nog niet helemaal voorbij en er zijn nog diverse factoren
die een invloed kunnen hebben op het uiteindelijke jaarrekening-resultaat. Gezien alle
mogelijke ontwikkelingen is de kans net zo goed aanwezig dat er per einde boekjaar –
onder aan de streep - geen sprake zal zijn van een tekort. Er is sprake van aanzienlijke
bandbreedtes van enkele miljoenen euro’s ten opzichte van de begroting, zowel
positief als negatief. De financiële onzekerheden zijn ieder jaar aanzienlijk, waarbij het
vooral van belang is de ontwikkelingen nauwgezet te volgen.
Besluit:

1. De begrotingsmonitor september 2021 vast te stellen.
2. De raad de begrotingsmonitor september 2021 beschikbaar te stellen, met
bijgevoegde informatienota.
4.8

Ontwerp programmabegroting 2022 - 2025
De ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bevat de
beleidsmatige- en financiële uitgangspunten voor de aankomende jaren. Het
raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’ vormt samen met de kadernota
2022 – 2025 de basis voor de diverse bijstellingen die binnen deze begroting aan de
gemeenteraad worden voorgelegd. Verder wordt in de begroting inzichtelijk gemaakt
welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarmee zijn gemoeid.
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de financiële middelen voor de uitvoering
beschikbaar te stellen. Dat heet het ‘budgetrecht’. Door de ontwerp
programmabegroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming
om de middelen te besteden aan de afgesproken activiteiten. Op dinsdag 2 november
en dinsdag 16 november staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Besluit:

De raad voor te stellen de ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenraming
2023 – 2025 vast te stellen, met inachtneming van de daarin specifiek opgenomen
beslispunten 0 tot en met 66.

4.9

Startnota Sportvisie 2030
Lelystad groeit en de voorzieningen voor de huidige en nieuwe Lelystedelingen dienen
mee te groeien. Tevens dient er een inhaalslag gemaakt te worden om de
achterstanden op het gebied van sportfacili-teiten, gezondheid en vitaliteit in te lopen.
Een visie op sport en bewegen met een stip op de horizon in 2030 levert zo een
belangrijke bijdrage. Voor de sportinfrastructuur en de verenigingen een onmis-bare
stap naar de (nabije) toekomst. Daarom heeft het college de raad voorgesteld een
beleidsvisie voor sport en bewegen tot 2030 op te stellen.
Besluit:
1.

De raad voor te stellen:
Kennis te nemen van de Startnota + Sport en Bewegen en de volgende
processtappen vast te stellen:
a) Een werkbijeenkomst te organiseren met (een deel van) de raad om de
observaties te be-spreken en richting te geven aan vervolgstappen in kwartaal
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4 van 2021.
b) Op grond van de Startnota + de Kadernota Sport en Bewegen 2030 op te
stellen en deze aan de raad voor te leggen in kwartaal 2 van 2022.

4.10

Intentie verlenging DVO met HVC
Parafenprocedure (besluit genomen op dd 6 oktober 2021)
Het college heeft besloten de intentie uit te spreken om per 01-01-2022 een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst voor het inzamelen van huishoudelijk afval aan te gaan
met HVC.

Besluit::

1. De intentie uit te spreken om een nieuwe dienstverleningsovereenkomst aan te
gaan met HVC per 01-01-2022;
2. De nieuwe dienstverleningsovereenkomst aan te gaan op basis van quasiinbesteding;
3. De raad te informeren met de bijgevoegde informatienota.

Vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021,
de loco secretaris,

de voorzitter,
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