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Voorzitter
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Besluitenlijst College
06-07-2021
9:00 - 12:00
Kiekendief
Burgemeester Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, De Vreede, Van Noort en
gemeentesecretaris Schepers en bestuurssecretaris De Boer/Pjetri.

Handhaving n.a.v. geuroverlast Natural Dog Snacks (parafenprocedure 29 juni
2021)
Besluit via parafenprocedure op 29 juni 2021

Het college besluit, verwijzend naar de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland
d.d. 22 april jl. en het naar aanleiding daarvan ontvangen advies van de
omgevingsdienst OFGV:

1. Het bedrijf Natural Dog Snacks, Zeilweg 19 te Lelystad, in de gelegenheid te
stellen om binnen een redelijke termijn een aanvraag in te dienen voor het
opleggen van een maatwerkvoorschrift waarbij de geurhinder tot aanvaardbare
grenzen beperkt blijft. Indien, gezien de mate van hinder, dat noodzakelijk blijkt
dient het bedrijf ook helder aan te geven welke (technische) maatregelen
getroffen zullen worden.
2. Handhavend op te treden indien het bedrijf van deze gelegenheid geen gebruik
maakt en daarmee persisteert aan het niet meewerken van een oplossing.
3. De heer Jonathan van Kooten, als jurist werkzaam bij de omgevingsdienst
OFGV, mandaat te verlenen om dit besluit kenbaar te maken:
a. tijdens de behandeling door de commissie bezwaarschriften te Lelystad van
het bezwaar van omwonenden d.d. woensdag 30 juni 2021
b. aan de directie van Natural Dog Snacks.
3.1

Krediet aanvullende werkzaamheden terreinafwerking
Het college besluit een kredietaanvraag beschikbaar te stellen om het woonrijp maken
van de woningbouwlocatie Kop de Veste af te ronden.
Besluit:

1. Een krediet conform bijlage beschikbaar te stellen voor het afronden van het
woonrijp maken (inclusief voorbereidingsuren) in het woningbouwproject Kop
de Veste.
2. De kosten te dekken uit de grondexploitatie Kop de Veste.
3. Geheimhouding op te leggen op de bijlage grondbedrijf op grond van artikel 55
lid 1 van de Gemeentewet.
3.2

Verklaring einde gebruik schoolgebouw Kamp 39-05
Op 3 mei 2020 heeft Stichting Monton bekend gemaakt dat de Wildzang per 9 juli 2021
gaat sluiten vanwege het teruglopende aantal leerlingen. Hierdoor heeft het bestuur
van deze school, Stichting Montessorischolen Midden-Nederland, het schoolgebouw
aan Kamp 39 05 waar tot dan de Montessorischool De Wildzang was gevestigd, niet
meer nodig voor onderwijsgebruik. Dit gebouw is nu nog in eigendom van de stichting.
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In de onderwijswetten is bepaald dat bij beëindiging van een schoolgebouw voor
onderwijsgebruik, het eigendom van het gebouw terug vervalt aan de gemeente. Met
voorliggend besluit en de ondertekening en inschrijving in het kadaster van
bijgevoegde verklaringen, wordt dit geregeld.
Besluit:

1. De bijgevoegde Verklaring einde gebruik en de Verklaring van eensluidendheid
af te geven met betrekking tot het schoolgebouw met onderliggend terrein van
Stichting Montessorischolen Midden-Nederland, gelegen aan Kamp 39 05,
8225 HA te Lelystad en daarmee, na ondertekening van de verklaringen en
inschrijving ervan in de openbare registers, het eigendom van het betreffende
gebouw en terrein te aanvaarden.
3.3

VB Hogere Grenswaarde geluid Hondsdraf 51 Lelystad
Aan de Hondsdraf 51 te Lelystad is een zorginstelling met bedrijfswoning gevestigd.
Het bedrijf biedt zorg- en dagbesteding aan. Het voornemen is om de bestaande
bedrijfswoning volledig te gaan benutten ten behoeve van de zorgfunctie en niet meer
als bedrijfswoning. Vervolgens is het plan opgevat om op de gronden ten westen van
de huidige inrichting een nieuwe bedrijfswoning inclusief een kasloods te realiseren ten
behoeve van de bestaande zorgfunctie
Omdat een bedrijfswoning in tegenstelling tot een bedrijfsruimte geluidgevoelig is, heeft
er een akoestisch onderzoek plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de geluidbelasting op
de gevel hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Deze hogere waarde maakt het
mogelijk om de nieuwe bedrijfswoning te bouwen
Besluit:

1. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid voor de nieuwe bedrijfswoning
naast Hondsdraf 51 vast te stellen
2. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid bekend te maken en ter
inzage te leggen.
3.4

Sociaal Jaarverslag 2020
In het Sociaal Jaarverslag wordt er jaarlijks in cijfers verslag gedaan van de uitkomsten
van het gevoerde personeelsbeleid. Het gaat hier om aspecten zoals vitaliteit,
ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. De gegevens zoals vermeld in het Sociaal
Jaarverslag kunnen dienen als vergelijkingsmateriaal en als uitgangspunt voor nadere
besluitvorming.
Met dit besluit stelt het college het Sociaal Jaarverslag 2020 vast, waarna het ter
informatie aan de ondernemingsraad en aan de gemeenteraad wordt aangeboden en
voor een ieder digitaal beschikbaar komt.
Besluit:

1. Het Sociaal Jaarverslag 2020 vast te stellen.
2. Het Sociaal Jaarverslag 2020 ter informatie aan de ondernemingsraad en aan de
gemeenteraad aan te bieden.
3.5

Continuering Jeugdprofessional bij de huisarts (JPH)
Het college heeft op 18 februari 2020 de Aanpak Jeugdzorg 2020 vastgesteld. Dit plan
voor 2020 bevat maatregelen om de uitgaven voor de jeugdzorg op korte termijn terug
te dringen. Eén van de maatregelen is het realiseren van de samenwerking met
verwijzers. Hiervoor is een pilot Jeugdprofessional bij de huisarts (hierna JPH)
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uitgevoerd per 1 september 2020. De pilot heeft een tijdsduur van 1 jaar. Uit de
resultaten/cijfers van deze pilot en reacties vanuit verschillende stakeholders (o.a.
huisartsen) blijkt dat de inzet van de JPH zorgt voor een integrale aanpak, juist inzetten
van passende jeugdhulp en kostenbesparing voor de gemeente Lelystad.
De gevraagde besluitvorming geeft vervolg aan de inzet JPH.
Besluit:

1. Te besluiten om op basis van de pilot ‘inzet jeugdprofessional huisarts’ de inzet
van de Jeugdprofessional bij de huisarts te continueren.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Subsidiekader Versterken van de basis 2022
Het college heeft een subsidiekader vastgesteld voor het Versterken van de basis. Op
basis van dit subsidiekader kunnen organisaties die preventieve jeugdhulp verlenen in
Lelystad een subsidieaanvraag doen. Het versterken van de basis is één van de drie
stelselwijzigingen voor het jeugddomein uit de Aanpak Sociaal Domein. De
gemeenteraad heeft in juli 2020 het besluit tot deze stelselwijzigingen genomen.
Besluit:

1. Het subsidiekader Versterken van de basis, als onderdeel van de Aanpak
Sociaal Domein, vast te stellen voor het jaar 2022.
4.2

Beantwoording schriftelijke vragen GL verwerking luiers
De fractie van Groen Links heeft op woensdag 9 juni 2021 schriftelijke vragen gesteld
over wegwerpluiers in het GFT. Het college heeft inmiddels een brief gestuurd met
antwoord op deze vragen.
Besluit:

1. De vragen van Groen Links inzake wegwerpluiers in het GFT te beantwoorden
met bijgevoegde brief.
4.3

Aanvullende vergoeding Arriva 2021
Door de coronamaatregelen hebben de OV-bedrijven landelijk minder
reizigersinkomsten. Om het openbaar vervoer toch in stand te houden, is landelijk
afgesproken om de subsidies op het normale niveau te houden, al wordt er minder
vervoer geboden. Met die voorwaarde stelt het Rijk een aanvullende vergoeding op de
reguliere subsidies beschikbaar. Voor zowel het jaar 2020 als het jaar 2021 is hiervoor
een Beschikbaarheidsregeling opgesteld.
Voor het gehele jaar 2021 is als extra voorwaarde voor deze
beschikbaarheidsvergoeding gesteld dat er sprake moet zijn van een nulresultaat. Voor
de 'concessie Lelystad 2011' is er geen sprake van een nulresultaat, want Arriva maakt
verlies op de concessie. Een bijkomstigheid hierbij is dat per 4 september de concessie
overgaat van gemeente Lelystad naar Provincie Flevoland. Tot dat moment is
gemeente Lelystad samen met Arriva verantwoordelijk voor het behalen van het
nulresultaat, gelet op de landelijk gemaakte afspraken.
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Besluit:

1. Aan Arriva voor het jaar 2021 een extra vergoeding beschikbaar te stellen van
naar schatting € 28.000,- zodat Arriva voor het jaar 2021 uitkomt op een
nulresultaat;
2. Het definitieve bedrag vast te stellen bij en verrekenen met de eindafrekening
van de 'concessie Lelystad 2011'.
3. Arriva Personenvervoer Nederland en de Provincie Flevoland schriftelijk te
informeren conform bijgaande brieven
4.4

Verordening Verruiming Starterslening
In drie aangenomen moties door de Raad is bepaald dat de starterslening verruimd
moet worden. Voorgesteld wordt om de verruiming van toepassing te laten zijn voor
woningen met de maximale aankoopsom van €325.000,-- (dit is hoger dan het
voorgestelde bedrag in de motie) en dat de verordening ook geldt voor
nieuwbouwwoningen. Door deze verruiming is de verordening voor de starterslening
aangepast en geactualiseerd.
Besluit:

1. Het maximum aankoopbedrag voor de woningen voor de starterslening te
verhogen van €180.000,-- naar €325.000,-- conform het grensbedrag van de
NHG
2. De starterslening ook van toepassing te laten zijn op nieuwbouwwoningen.
3. De raad voor te stellen: de aangepaste verordening Starterslening vast te
stellen.
4.5

Vaststelling VTHUP door addendum 2021
Elk jaar wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VTHUP) binnen de fysieke leefomgeving. De speerpunten
van dit programma zijn de implementatie van de Omgevingswet, het tegengaan van
ondermijnende criminele activiteiten en het handhaven van illegale kamerverhuur en
illegale woningsplitsing. Ook het lopende jaar blijven dit onverkort belangrijke
bestuurlijke speerpunten.
Aanvullend ten opzichte van het eerder vastgestelde VTHUP zijn voor dit lopende jaar
als extra nieuwe speerpunten benoemd:
- het project platte daken Atol-Zuiderzeewijk;
- de verlening van schaarse vergunningen;
- toezicht en handhaving op asbestverontreiniging en asbestverwijdering;
- illegale afvaldumping.
Besluit:

Het college en de burgemeester, elk voor hun eigen bevoegdheden, besluiten:

1. Het uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTHUP) gewijzigd vast te stellen voor het jaar 2021. De wijzigingen zijn
opgenomen in het addendum VTHUP 2021.
2. Het Uitvoeringsprogramma van de OFGV Gemeente Lelystad 2021 vast te
stellen en als bijlage bij het gewijzigde VTHUP 2020-2021 op te nemen.

Pagina 4

3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota, met als
bijlagen het Addendum, het Uitvoeringsprogramma OFGV Gemeente Lelystad
2021 en het VTHUP 2020-2021.
4. De provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht te informeren door
toezending van het Addendum, het Uitvoeringsprogramma OFGV Gemeente
Lelystad 2021 en het VTHUP 2020-2021.

4.6

Opdracht aan JEL, Jeugd Lelystad
Met dit besluit zorgt het college voor een heldere opdracht aan de Jeugd BV (JEL) voor
de uitvoering van de toegang en regie naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Hiermee
zet het college in op goede, betere betaalbare jeugdzorg. Voor de jeugdzorg betekent
dit dat wordt geïnvesteerd in een sterke basis (een sterk eigen netwerk en een
algemeen toegankelijk aanbod) om een groot deel van de problemen hierin op te
vangen.
Besluit:

1. Een overeenkomst aan te gaan met de Jeugd BV., werkend onder de naam
JEL, conform bijgevoegde overeenkomst.
2. Geheimhouding op te leggen op bijgevoegde overeenkomst zoals opgenomen
in besluitpunt 1, op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet.
Burgemeester:
3. Wethouder Van Noort te mandateren om de overeenkomst met de Jeugd BV
namens de gemeente Lelystad te ondertekenen.
4.7

Informatienota voor de raad - Meicirculaire 2021
Gemeenten zijn voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit het
gemeentefonds. Het Rijk informeert gemeenten drie maal per jaar over de
ontwikkelingen binnen de gemeentefondsuitkeringen, via de mei-, september- en
decembercirculaire. Op maandag 31 mei is de meicirculaire 2021 gepubliceerd. Het
college informeert de raad over de doorwerking van deze circulaire aan de hand van
een informatienota.
Besluit:

1. De raad te informeren over de doorwerking van de meicirculaire 2021 via
bijgevoegde informatienota.
4.8

Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021
Momenteel kent de gemeente Lelystad voor drie beleidsdoelen leningen die het
inwoners mogelijk maken om geld te lenen om de woning te verbeteren. Het gaat om
de Asbestlening, de Duurzaamheidslening en de Blijverslening. Om het makkelijker te
maken voor inwoners om deze drie doelen met elkaar te combineren, stelt het college
voor de drie verordeningen waarin deze leningen mogelijk worden gemaakt te
combineren in één nieuwe verordening: de Verordening Toekomstbestendig Wonen
2021. In deze nieuwe verordening worden tevens de voorwaarden verruimd. Zo is de
nieuwe lening overzichtelijker en toegankelijker. Ten slotte komt zo ook de
Verzilverlening beschikbaar voor deze drie doelen. Met dit voorstel sluit de gemeente
aan bij de behoefte van woningeigenaren om de woning te verbeteren en te wonen in
aantrekkelijke wijken, in het bijzonder in aanloop naar de energietransitie.
In het verlengde van het raadsvoorstel stelt het college het budgetplafond vast op de
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som van de huidige plafonds en worden de uitvoeringsregels, waaronder de
maatregelenlijsten, vastgelegd in Nadere regels bij de verordening.
Besluit:

1. De raad voor te stellen
a. de Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021 vast te stellen;
b. in de Verordening de volgende aanpassingen ten opzichte van de
bestaande situatie door te voeren:
i. de investeringen voor asbestverwijdering, verduurzaming en
levensloopbestendigheid binnen de lening combineerbaar te maken;
ii. de begrenzing van de waarde van de woning en de relatie tussen de lening
en de WOZ-waarde van de woning los te laten voor
duurzaamheidsmaatregelen en levensloopbestendigheidsmaatregelen
iii. de begrenzing van het bouwjaar van de te verbeteren woning op 2015 te
stellen voor duurzaamheidsmaatregelen;
iv. de toegestane asbestmaatregelen uit te breiden met werkzaamheden aan
de gevel voor alle leenvormen, inclusief de Maatwerklening;
v. de rente van de Stimulerings- en Maatwerkleningen vast te stellen op 1,6%
met een wijzigingsbevoegdheid voor het college;
vi. enkele kleine wijzigingen zoals uiteengezet in de bijgevoegde notitie door te
voeren in de Verordening;
c. het budgetplafond dat beschikbaar is voor de leningen voortvloeiend uit de
Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021 vast te laten stellen door het
college;
d. de Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021 van kracht te laten worden
op de dag na publicatie, onder gelijktijdige intrekking van de Asbestverordening
2018, Verordening SVn Duurzaamheidsleningen Gemeente Lelystad 2016 en
de Verordening Blijverslening gemeente Lelystad.
2. De Nadere Regels Toekomstbestendig Wonen 2021 horende bij deze
Verordening, onder voorbehoud van ongewijzigde vaststelling van de
Verordening door de raad, vast te stellen en;
a. de toegestane maatregelen voor de leningen genoemd in deze Nadere
Regels aan te passen door
i. de toegestane asbestmaatregelen uit te breiden met de verwijdering van
asbesthoudende materialen elders uit of aan de woning en/of bijgebouw voor
alle leenvormen, maar niet voor de Maatwerklening;
ii. de toegestane duurzaamheidsmaatregelen te actualiseren door verwijzingen
naar gas te verwijderen en een aansluitpunt voor de elektrische auto toe te
voegen;
iii. Enkele kleine uitbreidingen door te voeren betreffende de toegestane te
nemen maatregelen zoals neergelegd in de bijlagen bij de Nadere Regels;
b. de Nadere Regels Toekomstbestendig Wonen 2021 op hetzelfde moment
als de Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021 in werking te laten treden
onder gelijktijdige intrekking van de Asbestregeling 2018.
3. Het budgetplafond voor de Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021 vast
te stellen op € 9.331.973,00.
4.9

Stand van zaken Werkeiland
Tijdens de raadsvergadering van 9 maart 2021 is een amendement aangenomen voor
het Werkeiland om in gesprek met projectontwikkelaar Levago te bekijken of het
realiseren van laagbouw tot de mogelijkheden behoort en/of andere oplossingen te
verkennen. De raad wordt in navolging van de informatienota 188 Werkeiland verder
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geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het raadsbesluit (na
amendering) alsmede over de overige ontwikkelingen op het Werkeiland.
Besluit:

1. De raad met de bijgevoegde informatienota te informeren over:
a. de voortgang van de nieuwbouwontwikkelingen op het Werkeiland;
b. de stand van zaken van de verrichte werkzaamheden ten aanzien van
het raadsbesluit ( na amendering) voor het Werkeiland.
2. Een besloten sessie aan te vragen bij de raad inzake de vertrouwelijke
rapportage van Gloudemans.
3. Geheimhouding op de inhoud van bijlage 1 “Vertrouwelijke rapportage
Gloudemans” en bijlage 6 “Aanvraag besloten raadsessie” bij dit besluit op te
leggen op basis van artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2 Gemeentewet.
4. De raad voor te stellen:
De door het college op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet opgelegde
geheimhouding op de inhoud van bijlage 1 “ Vertrouwelijke rapportage
Gloudemans” en bijlage 6 “Aanvraag besloten raadsessie” bij dit besluit te
bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
4.10

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
deelnemersovereenkomst 2022
Al jaren verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn) namens gemeente Lelystad leningen aan particulieren ten aanzien van
woningverbetering, asbestverwijdering en duurzaamheid en als ondersteuning bij de
aanschaf van een eerste eigen woning. De standaard overeenkomst hiervoor is
aangepast naar de actuele wet- en regelgeving en er zijn nieuwe afspraken gemaakt
over beheervergoedingen. Het college gaat akkoord met de vernieuwde overeenkomst.
Voorafgaand aan ondertekening is het vanuit de Wet Markt en Overheid (WM&O)
nodig het verstrekken van leningen via de SVn als een activiteit van algemeen belang
aan te wijzen. Hiervoor doet het college een voorstel aan de raad.
Besluit:

1. Met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de
deelnemersovereenkomst 2022 te sluiten mits de gemeenteraad het
verstrekken van leningen via SVn aanwijst als economische activiteit in het
algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet
2. De raad voor te stellen:
Het verstrekken van leningen via SVn aan te wijzen als economische
activiteit in het algemeen
belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.
Burgemeester
Mandaat te verstrekken aan wethouder Elzakalai voor de ondertekening van
de overeenkomst, onder voorwaarde dat de raad positief heeft besloten op het
voorstel om het verstrekken van leningen aan te wijzen als activiteit in het
algemeen belang.

4.11

Informatienota wonen
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De afgelopen periode zijn er meerdere acties opgepakt om de gewenste
woningbouwversnelling (naar 40.000 extra woningen) te bereiken. De
woningbouwversnelling vraagt een fundamentele slag voor de gemeentelijke
organisatie, waarbij de woningproductie meer dan verdrievoudigd moet worden.
Inmiddels kent Lelystad een enorme vraag naar woningen en een bijbehorende
prijsstijging. Het aanbod kan nu echter nog niet in de gewenste aantallen gerealiseerd
worden vanwege onder meer de stikstof regels en de kiekendief. Belangrijk is dat
Lelystad een eigen ambitieniveau op kwaliteit heeft waardoor de woningbouw een
identiteit krijgt die onderscheidend en concurrerend is. Hierbij moeten de woonvisie
(voor wie we bouwen en wat we bouwen) en de woningbouwprogrammering (waar we
gaan bouwen) goed op elkaar zijn afgestemd. In de gesprekken met het rijk, de
provincie en de MRA heeft Lelystad belang bij het verkrijgen van draakvlak op
woningaantallen. Zeker gezien het door ons gewenste Lelystads Fonds. Daarbij
moeten we als gemeente bepalen in hoeverre we zelf de verantwoordelijkheid willen
pakken voor de woningbouwproductie. Hiervoor wordt een aantal scenario’s uitgewerkt.
Besluit:

1. De raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren over de
inhoudelijke en procesmatige voortgang op “wonen”.
4.12

Reactie college op bevindingen van de accountant jaarrekeningcontrole 2020
De jaarrekening 2020 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de burgemeester en
wethouders van de gemeente Lelystad. De accountant controleert in opdracht van de
raad de jaarrekening, geeft een oordeel en rapporteert in het controleverslag over de
bevindingen.
De accountant is voornemens een controleoordeel met goedkeuring af te geven op
zowel getrouwheid als rechtmatigheid.
Besluit:

a. Kennis te nemen van de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de
jaarrekeningcontrole 2020 en de collegereactie hierop vast te stellen.
b. De raad voor te stellen:
Kennis te nemen van de reactie van het college op de conceptbevindingen van de
accountant middels bijgevoegde brief “ reactie op controlebevindingen 2020.
4.13

Vaststelling portefeuilleverdeling per 6 juli 2021
Met de komst van de nieuwe burgemeester en vanwege een geringe verschuiving in
twee portefeuilles stelt het college een actuele portefeuille-invulling en -verdeling
college per 06-07-2021 vast.
Besluit:

1. De portefeuilleverdeling collegeperiode 2021-2022 vanaf 09-7-2021 vast te
stellen conform het bijgevoegde overzicht portefeuilleverdeling 2021-2022
(bijlage).
2. Het locoburgemeesterschap collegeperiode 2020-2022 vanaf 09-07-2021
conform coalitieakkoord als volgt vast te stellen:
• 1e loco: wethouder Elzakalai
• 2e loco: wethouder Schoone
• 3e loco: wethouder Baaten
• 4e loco: Wethouder De Vreede
• 5e loco: wethouder Van Noort
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3. De Regeling vervanging collegeperiode 2020-2022 vanaf 09-07-2021 als volgt
vast te stellen:
• De burgemeester wordt vervangen door wethouder Elzakalai
• Wethouder Elzakalai wordt vervangen door wethouder Schoone
• Wethouder Schoone wordt vervangen door wethouder Elzakalai
• Wethouder Baaten wordt vervangen door wethouder De Vreede
• Wethouder De Vreede wordt vervangen door wethouder Baaten
• Wethouder Van Noort wordt vervangen door wethouder Schoone
4. De vertegenwoordiging in besturen en overlegorganen collegeperiode 20212022 vanaf 09-07-2021vast te stellen conform het overzicht bij de
portefeuilleverdeling (bijlage).
5. De gemeenteraad te informeren over deze actualisering van de portefeuilleinvulling en - verdeling door toezending van de portefeuilleverdeling per 09-072021 c.a. met een begeleidende brief.
4.14

Terugvordering niet bestede financiële bijdrage evenementen
ECL (Stichting Evenementencoördinatie Lelystad) fungeert als voorportaal voor de
evenementenaanvragen en krijgt hiervoor een financiële bijdrage van de gemeente.
Conform de financiële afspraken heeft ECL de jaarrekening, begroting en risicoanalyse
2021 aangeboden. Uit deze stukken blijkt dat het door de gemeente beschikbaar
gestelde budget
vanwege de corona crisis beperkt is gebruikt. Op basis van de geldende afspraken die
opgenomen zijn in de SLA is door ECL een voorstel gedaan over de aanwending van
de niet benutte gelden. Het college heeft vervolgens besloten om een bedrag van € €
81.132 terug te vorderen.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening ECL over 2020.
2. Het bedrag van € 81.132 van de niet bestede financiële bijdrage van de
gemeente terug te vorderen.
4.15

Aanvragen Plan van Scholen 2022-2025
De schoolbesturen Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en Stichting
Vrijeschool Lelystad (SVL) willen ieder een nieuwe basisschool in Lelystad stichten;
resp. een protestants-christelijke basisschool in Warande en een vrijeschool met als
huisvestingsvoorkeur het voormalige schoolgebouw van basisschool ‘De Fontein’. Zij
hebben de gemeente daarom verzocht de stichting van deze scholen op te nemen in
het zogenaamde ‘Plan van Scholen’ voor de jaren 2022-2025. Het is de taak van de
gemeente om de verzoeken van de schoolbesturen objectief te toetsen en op basis
daarvan te besluiten de aanvraag wel of niet op te nemen op het Plan van Scholen
(een overzicht van de nieuw op te richten scholen in de gemeente). Kern van de
toetsing is of het aannemelijk is dat de gewenste nieuwe scholen binnen 5 jaar door ten
minste 200 leerlingen (geldende stichtingsnorm voor Lelystadse basisscholen) zullen
worden bezocht. Dat blijkt voor de aanvraag van SCPO niet het geval. SVL heeft de
aanvraag voor een vrijeschool onderbouwd door een vergelijking te maken met de
gemeente Hoorn. De gemeente komt op basis van een vergelijkende analyse tussen
beide gemeenten tot de conclusie dat Hoorn geen met Lelystad te vergelijken
gemeente is. Beide aanvragen komen daarom niet voor toekenning in aanmerking.
Zonder aanvragen die voor opname in het Plan van Scholen in aanmerking komen,
hoeft de gemeenteraad geen Plan van Scholen 2022-2025 vast te stellen.
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Besluit:

Het collegebesluit van 1 juni 2021 “Aanvragen Plan van Scholen 2022-2025’ en het
collegebesluit van 15 juni 2021 ‘Beschikkingen afwijzing aanvragen Plan van Scholen
22-25’ met ingang van ondertekening in te trekken met terugwerkende kracht tot 31
mei 2021.
2. De raad voor te stellen:
a. De aanvraag van Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) voor opname van
een protestants-christelijke basisschool in het Plan van Scholen 2022 - 2025 af te
wijzen;
b. De aanvraag van Stichting vrijeschool Lelystad (SVL) voor opname van een
vrijeschool in het Plan van Scholen 2022 – 2025 af te wijzen;
c. De vaststelling van een Plan van Scholen voor 2022-2025 achterwege te laten,
omdat geen der ingekomen aanvragen voor inwilliging in aanmerking komt.
3. SCPO en SVL na besluitvorming door de gemeenteraad te informeren middels het
toezenden van een afschrift van het raadsbesluit.
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