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Tijd
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Aanwezigen

Besluitenlijst College
06-04-2021
9:00 - 12:00
Digitaal
Voorzitter burgemeester Meijdam, wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van
Noort en De Vreede alsmede gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris
De Boer

3

Voorstellen A-procedure

3.1

MRA Regiegroep d.d. 9 april 2021
Op 9 april 2021 vindt een vergadering van de MRA-Regiegroep plaats. De
burgemeester is deelnemer in de MRA-Regiegroep. Voor deze vergadering is
onder andere geagendeerd: de verantwoording over 2020. De MRA begroting
2022 wordt in de Regiegroep van oktober 2021 geagendeerd.
Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda en de bijbehorende stukken van de
vergadering van de MRA-Regiegroep van 9 april 2021.
2. In te stemmen met de MRA Verantwoording 2020.
3. De MRA Verantwoording 2020 ter kennisname aan te bieden aan de
raad.

3.2

Standpuntbepaling GR IJsselmeergroep 8.4.2021
Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening participeert de gemeente
Lelystad in de GR IJsselmeergroep. Ter voorbereiding van de
bestuursvergadering d.d. 8.04.2021 neemt het college een standpunt in over de
aangeboden stukken en over de besluiten die tijdens de vergadering genomen
worden. Aansluitend op de bestuursvergadering vindt de
aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV plaats.
Ondanks de coronacrisis, die grote impact heeft gehad op het personeel en de
bedrijfsvoering van Concern voor Werk NV, heeft de GR IJsselmeergroep 2020
met een positief resultaat van € 12.000 weten af te sluiten.
Besluit
1. Het volgende standpunt voor de bestuursvergadering GR
IJsselmeergroep d.d. 8.04.2021 te bepalen:
a. In te stemmen met de agenda van 8.04.2021, de notulen en
besluitenlijst van de bestuursvergadering GR IJsselmeergroep d.d.
18.02.2021;
b. In te stemmen met het jaarrapport 2020 GR IJsselmeergroep en de
daarbij voorgestelde resultaatbestemming;
c. Kennis te nemen van de voorzet uitvoering
rechtmatigheidsonderzoeken GR.
Burgemeester
2. Wethouder D. de Vreede te machtigen tot het uitbrengen van een stem tijdens
de bestuursvergadering van de GR IJsselmeergroep.

3.3

Standpuntbepaling AVA Concern voor Werk NV d.d. 8.4.2021
Op 8.4.2021 vindt de aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV
plaats. Concern voor Werk NV is 100 % dochter van de GR IJsselmeergroep en
voert de Sociale Werkvoorziening voor de gemeente Urk, Noordoostpolder en
Lelystad uit. Ter voorbereiding van de aandeelhoudersvergadering d.d.
8.04.2021 neemt het college een standpunt in over de aangeboden stukken en
over de besluiten die tijdens de vergadering genomen worden. Op de agenda
staat het jaarrapport 2020 van Concern voor Werk NV.
Besluit
1. Het volgende standpunt voor de aandeelhoudersvergadering van
Concern voor Werk NV d.d. 8.04.2021 te bepalen:
a. In te stemmen met de agenda van 08.04.2021 en de notulen van de
aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV d.d.
03.12.2020;
b. In te stemmen met het jaarrapport 2020 Concern voor Werk NV en de
daarbij voorgestelde resultaatbestemming.
Burgemeester
2. Dhr. D. de Vreede te machtigen tot het uitbrengen van een stem tijdens de
aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV op datum 8.04.2021.
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Voorstellen B-procedure

4.1

Intentieovereenkomst St Jansdal (nav motie raad)
Ziekenhuis St Jansdal, sinds begin 2019 eigenaar van het ziekenhuis in Lelystad,
is voornemens om op de huidige locatie een nieuw en efficiënt
ziekenhuisgebouw te realiseren. Deze ontwikkeling heeft effect op het hele
huidige ziekenhuisgebied. Omdat de gemeente voor een aantal delen eigenaar is
van grond in dit gebied, maken St Jansdal en de gemeente een aantal
afspraken. Belangrijkste afspraak is dat de gemeente de gronden aan de
Ziekenhuisweg de aankomende jaren beschikbaar houdt voor St Jansdal voor de
ontwikkeling van het gebied. Met het tekenen van de intentieovereenkomst wordt
de samenwerking tussen beide partijen bekrachtigd.
Besluit
College:
1. N.a.v. de door de raad op 23 maart 2021 aangenomen motie de gewijzigde
intentieovereenkomst ‘Overeenkomst betreffende de beoogde ontwikkeling van
de ziekenhuislocatie ter hoogte van de Ziekenhuisweg 100 te Lelystad’ vast te
stellen.
Burgemeester:
2. Mandaat te verlenen aan wethouder J.Schoone voor ondertekening van de
overeenkomst namens de gemeente Lelystad

4.2

Voorstel van MRA Transitiecommissie inzake de governance
Op basis van het advies van de heer Verwaayen is een bestuurlijke
transitiecommissie, in opdracht van de MRA Regiegroep, vanaf eind december
2020 aan de slag gegaan met het werken aan een nieuwe visie, ambitie en
governance voor de MRA samenwerking. Dat heeft geresulteerd in voorliggend
voorstel op hoofdlijnen. Aan alle colleges, raden en staten in de MRA is
gevraagd om reactie te geven op dit hoofdlijnen-voorstel.

Besluit
1. Voornemens te zijn om in te stemmen met het voorstel van de
bestuurlijke MRA Transitiecommissie inzake de visie, de ambitie, de
versterking van de samenwerking en de organisatie van de MRA met
opmerkingen over een evenwichtige bestuurssamenstelling en een
evaluatie binnen 2 jaar.
2. De raad voor te stellen geen nadere wensen en opvattingen naar voren
te brengen op het voorgenomen besluit van het college om in te
stemmen met het voorstel op hoofdlijnen van de MRA
Transitiecommissie.
3. Indien de raad conform besluit, het collegebesluit bij besluitpunt 1 als
definitief besluit te beschouwen en de bestuurlijke MRA
Transitiecommissie hiervan op de hoogte te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021.

, secretaris.

, voorzitter.

