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Voorstellen A-procedure

3.1

Zelfevaluatie reisdocumenten en BRP 2020
College en burgemeester nemen kennis van de rapportage zelfevaluatie BRP
2020 en gaan akkoord met de uitvoering van de wettelijk verplicht gestelde
acties. De twee uittreksels BRP worden bij het ministerie van BZK en de
Autoriteit Persoonsgegevens ingediend.
Besluit
College:
1. Kennis te nemen van de rapportage zelfevaluatie BRP 2020 en akkoord te
gaan met de uitvoering
van de wettelijk verplicht gestelde acties.
2. De twee uittreksels BRP te ondertekenen en bij het ministerie van BZK en de
Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen
Burgemeester:
3. Kennis te nemen van de rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2020 en
akkoord te gaan met de uitvoering van de wettelijk verplicht gestelde acties.
4. De twee uittreksels reisdocumenten te ondertekenen en bij het ministerie van
BZK in te dienen

3.2

Subsidie 2021 Onderwijsachterstandenbeleid st. SchOOL
De gemeente Lelystad streeft er naar om achterstanden van leerlingen in het
basisonderwijs zo veel als mogelijk te voorkomen of terug te dringen. Op basis
van het ‘onderwijsachterstandenbeleid’ stelt de gemeente daarom middelen
beschikbaar aan de besturen van Lelystadse basisscholen waar leerlingen
onderwijs volgen die een verhoogd risico hebben op het opdoen van een
onderwijsachterstand. Dit betreft onder andere basisscholen die onder het
bestuur van stichting SchOOL vallen. Met de subsidie die de gemeente aan
stichting SchOOL verleent kunnen deze openbare basisscholen een aanvullend
educatief aanbod realiseren specifiek gericht op het voorkomen en tegengaan
van onderwijsachterstanden bij leerlingen, waarbij de focus ligt op
taalontwikkeling.
Daarnaast coördineert stichting SchOOL ook activiteiten binnen het
onderwijsachterstandenbeleid voor meerdere schoolbesturen. Ook hiervoor
wordt budget beschikbaar gesteld.
Besluit
1. Stichting SchOOL voorhands een subsidie te verlenen van maximaal
€1.277.150,- voor 2021 voor het uitvoeren van diverse activiteiten en het inzetten
van extra personeel gericht op de bevordering van de (taal)ontwikkeling van
leerlingen van Lelystadse openbare basisscholen met achterstanden.
2. Stichting SchOOL een subsidie te verlenen van maximaal €400.846,- voor
2021 voor het uitvoeren van diverse activiteiten en het inzetten van extra
personeel gericht op de Ondersteuning Nieuwe Taal (ONT) voor leerlingen van

Lelystadse basisscholen.
3. De subsidies ten laste te brengen van het budget
onderwijsachterstandenbeleid 2021
3.3

Subsidie 2021 Onderwijsachterstandenbeleid - GO!
Met deze beschikking verstrekt het college GO! kinderopvang een subsidie voor
de uitvoer van voorschoolse educatie aan peuters van 2 t/m 4 jaar om zo
achterstanden tegen te gaan en te verminderen.
Besluit
1. Stichting GO! voorhands een subsidie te verlenen van maximaal € 1.839.286,voor 2021 voor het uitvoeren van voorschoolse educatie ter bevordering van de
(taal)ontwikkeling van peuters met achterstanden in Lelystad
2. Stichting GO! een subsidie te verlenen van maximaal € 324.589,- voor 2021
voor het uitvoeren van diverse activiteiten en het inzetten van extra personeel
gericht op het terugdringen van ontwikkelachterstanden bij peuters in Lelystad
3. De subsidies ten laste te brengen van het budget
onderwijsachterstandenbeleid 2021

3.4

Verklaring einde gebruik schoolgebouw Maasstraat 29
Omdat basisschool De Fontein drie achtereenvolgende jaren een
leerlingenaantal had dat onder de opheffingsnorm (86) lag, heeft de minister voor
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, besloten de bekostiging van de school
per 1 augustus 2020 te beëindigen. Het bestuur van de school, Stichting MON,
heeft in het najaar 2020 geprobeerd om een herstart te maken, maar dit heeft
helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Hierdoor heeft Stichting MON het
schoolgebouw aan de Maasstraat 29 niet meer nodig voor onderwijsgebruik. Dit
gebouw is nu nog in eigendom van de stichting. In de onderwijswetten is bepaald
dat bij beëindiging van een schoolgebouw voor onderwijsgebruik, het eigendom
van het gebouw terug valt 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 Maharishi Onderwijs Nederland (Stichting
MON), gelegen aan Maasstraat 29, 8226 LP 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.

4.0

Stationsgebied (besloten in collegevergadering van 4 februari 2021)
Op 15 december 2020 heeft de raad laatstelijk kaders gewijzigd vastgesteld voor
de uitwerking van een plan voor het Stationsgebied. Het plan, passend binnen de
groei ambitie van de raad, is de basis voor een aanvraag in het kader van de
regeling Woningbouwimpuls en middelen op basis van de zgn. BO-MIRT
regeling. Relevante passages van beiden zijn als bijlage bij deze nota gevoegd.
Daarbij is door de Raad aangegeven dat als de kaders een goede aanvraag in
de weg staan, dit bij de raad wordt teruggelegd. Dit is nu het geval. Het kernpunt
daarin is dat het college bij de uitwerking tussentijds tot de conclusie komt dat,
teneinde te voldoen aan de in de Woningbouwimpuls een BO-MIRT gestelde
eisen, ingrepen in de huidige verkeersafwikkeling onontkoombaar zijn om tot een
succesvolle aanvraag te kunnen komen. Door het gestelde kader in voornoemde
zin aan te vullen, kan de planvorming voort en wordt de kans op een succesvolle
aanvraag gemaximaliseerd. De aanvullende kaders geven ruimte om, voor zover

noodzakelijk, de verkeersafwikkeling via de Middenweg-Visarenddreef aan te
passen aan gestelde eisen omtrent parkeernormering en inrichting openbaar
gebied. Hierbij houdt het college vast aan de randvoorwaarde om de verbinding
Middenweg-Visarenddreef overeind te houden. Wanneer de route VisarenddreefMiddenweg als doorgaande route door Lelystad in tact zou moeten blijven is een
tunneloplossing de enige oplossing die soelaas biedt. Vastgesteld is dat deze om
financiële redenen (grofmazige berekende kosten komen uit op ongeveer 80
miljoen euro) niet haalbaar is. Gelet op het feit dat voor de hoge
investeringskosten geen beroep op genoemde regelingen kan worden gedaan,
en de complexiteit van de realisatie acht het college dit geen realistische
oplossing en zal dit niet verder onderzoeken.
Besluit
Wetende dat de raad de kaders voor de ontwikkeling van het stationsgebied
heeft vastgesteld, welke laatstelijk zijn gewijzigd op 15 december 2020;
De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde bepalingen voor toekenning
Woningbouwimpuls en BO- MIRT gelden;
2. Vast te stellen dat het verbinden van de condities in deze regelingen
(met betrekking tot parkeernormen en de eisen die gesteld worden aan
inrichting van het openbaar gebied) en de gestelde kaders mogelijke
risico’s genereren voor de toekenning van eventuele middelen uit deze
regelingen aan Lelystad;
3. Te besluiten tot het opstellen van een concept aanvraag voor beide
trajecten (BO)MIRT en Woningbouwimpuls waarbij deze risico’s
maximaal worden teruggedrongen zonder afstand te nemen van het door
de raad meegegeven kaders;
4. Daartoe de kaders uit te breiden met onderstaande elementen:
5. Maximaal in te zetten op maatregelen die leiden tot aanpassing van het
traject Visarenddreef, Middenweg tot een weg bestemd voor verkeer dat
in Lelystad zijn bestemming vindt. De uitwerking van deze scenario’s
worden als keuze-opties ter instemming aan de raad voorgelegd;
- Overige voor het Centrum te voorziene parkeer vraagstukken op te
lossen direct buiten het op de kaart gemarkeerde plangebied en niet
mee te nemen in deze planopzet;
6. Het College te vragen de voorbereidingen te doen om tijdig voor beide
trajecten een aanvraag in te dienen;
7. Deze aanvraag ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor wensen
en bedenkingen.
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Voorstellen B-procedure

4.1

Gemeentelijke inzet op houtbouwwoningen en aansluiting City Deal
Agenda Stad
Besluit
Aan te houden.

4.2

Begrotingsmonitor januari 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 €395.000.
Het begrotingsjaar is echter net van start en er zijn nog diverse factoren die een
invloed kunnen hebben op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. In de diverse
taakvelden wordt daarom inzichtelijk gemaakt met welke bandbreedtes rekening
gehouden moet worden in het meest gunstige- en in het meest ongunstige geval.
Dit kunnen afwijkingen zijn van enkele miljoenen euro ten opzichte van de
begroting, zowel positief als negatief. Ook de doorwerking van de
coronamaatregelen zal een effect hebben op de gemeentelijke financiën. Het
effect is op dit moment nog niet in te schatten. Met het Rijk worden er – net zoals
in 2020 is gebeurd – afspraken gemaakt over de compensatie van kosten en
derving van inkomsten.
Besluit
1. De begrotingsmonitor januari 2021 vast te stellen.
2. De raad de begrotingsmonitor januari 2021 beschikbaar te stellen, met
bijgevoegde informatienota.
4.3

Beantwoording Schriftelijke vragen fractie CU inzake de terugbetaling
gelden
De fractie van de CU heeft op 14 januari 2021 op grond van artikel 36 van het
Reglement van Orde van de Raad een aantal schriftelijke vragen over de
uitvoering van de Participatiewet met betrekking tot het terugbetalen van gelden
ingediend. Hierbij beantwoordt het college deze vragen.
Besluit
1. De schriftelijke vragen van de fractie van de CU inzake de terugbetaling
gelden in het kader van de uitvoering van de Participatiewet met bijgaande brief
te beantwoorden.

4.4

Startnota Cultuurbeleid 2022-2025
De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden
worden aan de hand van een cultuurnota vierjaarlijks de doelstellingen en
maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid tegen het licht gehouden om te
beoordelen of het gemeentelijk cultuurbeleid nog aansluit bij de ontwikkeling die
de stad doormaakt.
Een beleidsnota wordt via diverse tussenproducten vastgesteld. De eerste stap
vormt de vaststelling van de startnota door de gemeenteraad. Met de startnota
legt de raad vroegtijdig de procesafspraken vast. Op deze wijze wordt de raad in
de gelegenheid gesteld het besluitvormingsproces vanaf de startfase te
beïnvloeden.
Besluit
1. De raad voor te stellen:
kennis te nemen van de Startnota Beleidsvisie Cultuur 2022 -2025 en de
volgende proces-stappen vast te stellen:
a. Een kick off bijeenkomst en aparte werksessies te organiseren voor (een deel
van) de raad en deelnemers uit het werkveld van kunst, cultuur en erfgoed;
b. In het tweede kwartaal van 2021 een Keuzenota Kunst, cultuur en erfgoed
2022 – 2025 aan de raad voor te leggen;
c. In het derde kwartaal van 2021 de Kadernota Cultuur 2022 - 2025 aan de raad
voor te leggen.
d. In het vierde kwartaal van 2021 de Uitvoeringsnota 2022 – 2025 aan de raad
voor te leggen.

4.5

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake schulden gedupeerde
ouders
In Nederland zijn veel gezinnen verdacht geweest van fouten met de
kinderopvangtoeslag (van 2005 tot en met 2019). Dit staat bekend als de
Toeslagenaffaire. Ouders moesten vaak veel geld terugbetalen aan de
Belastingdienst en maakten schulden omdat ze andere rekeningen niet meer
konden betalen. Ook in Lelystad zijn gezinnen die hierdoor in de problemen zijn
gekomen.
Het college beantwoordt met deze brief de door de PvdA gestelde schriftelijke
vragen inzake schulden gedupeerde ouders.
Besluit
1. De fractie van PvdA met de bijgevoegde brief te informeren over de
beantwoording van de schriftelijke vragen inzake schulden gedupeerde ouders.

4.6

Budget asbesttaken
Het college van de gemeente Lelystad stelt voor aan de raad om budget vrij te
maken voor het inbrengen van meer asbesttaken bij de Omgevingsdienst
Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) in 2021. Met het budget kan vooruit
gelopen worden op het definitief inbrengen van deze taken. Gedeputeerde
Staten van de provincie Flevoland hebben namelijk aangegeven de afhandeling
van sloopmeldingen ten aanzien van asbest te zien als basistaak en 2021 te zien
als overgangsjaar. Het overgangsjaar kan op deze wijze benut worden om
ervaring op te doen met deze gewijzigde belegging van taken. Bij de OFGV is
meer expertise aanwezig op het gebied van asbest. Het vroegtijdig inbrengen
geeft de mogelijkheid om intensiever te toetsen op de melding en bijhorende
rapportages en inzicht te krijgen op welke wijze hiermee de meerwaarde bereikt
wordt.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Een budget van maximaal €137.000 beschikbaar te stellen in 2021 (in
taakveld 7.4 Milieubeheer) voor het uitvoeren van de afhandeling van
sloopmeldingen ten aanzien van asbest door de OFGV en dit te dekken door het
budget dat vrijvalt door de verlaagde bijdrage aan de Omgevingsdienst
Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) voor 2021.
2. Werkafspraken te maken met de OFGV voor het overbrengen van de
afhandeling van sloopmeldingen ten aanzien van asbest voor het jaar 2021.

4.7

Kwartaalrapportage Wonen 2020-IV
Conform afspraak bij de vaststelling van de Woonvisie 2016-2020 informeert het
college de gemeenteraad elk kwartaal over de stand van zaken rond wonen in
Lelystad.
Besluit
De Raad door middel van bijgevoegde informatienota “Kwartaalrapportage
Wonen 2020-IV” te informeren over de stand van zaken rond wonen in Lelystad.

4.8

Nazending buitengewone ALV VNG 12 feb 2021
Op 12 februari is de BALV. Het college heeft al een besluit genomen over hoe te
stemmen over de geagendeerde onderwerpen. Het staat de gemeenten
daarnaast vrij om moties in te dienen en daar hebben ze tot 1 februari de tijd
voor. Na 1 februari formuleert het bestuur van de VNG preadviezen op deze

moties. De ambtelijke stemadviezen betreffende deze preadviezen liggen ter
besluitvorming voor.
Besluit
1. In te stemmen met de adviezen op de ingediende moties en het
bestuursvoorstel voor de
Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG
2. Aan de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te hebben
betreffende de
collegestandpunten

Vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021.
, secretaris.

, voorzitter.

