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3.0.0

Voorstellen A-procedure

3.0.1

Speelautomatenhallenbeleid (parafenprocedure 04-03-2021)
Het college heeft de raad voorgesteld om de uitgangspunten voor een nieuw
speelautomatenhallenbeleid vast te stellen. Uit een raadsessie over dit
onderwerp is geconcludeerd dat de raad een voorstel tegemoet ziet met een
paar keuzemogelijkheden voor een nieuw beleid. Aan de raad worden twee
opties voorgelegd om daaruit een keuze te maken.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Bij de volgende elementen een keuze te maken voor het actualiseren
van het speelautomatenhallenbeleid:
Optie A. Het huidige beleid voor speelautomatenhallen te handhaven voor wat
betreft:
•
•
•
•

het aantal speelautomatenhallen dat in het huidige beleid een maximum
van twee toestaat;
het aantal speelautomaten dat in het huidige beleid voor één hal een
maximum toestaat van 200 speelautomaten en voor één hal een
maximum van 150 speelautomaten;
het aangewezen gebied waarvoor de burgemeester een vergunning kan
verlenen voor een speelautomatenhal;
de gunning van in 2021 verlopen vergunningen. Deze wordt ongewijzigd
voortgezet volgens de beleidsregel ‘vergunningverlening
speelautomatenhallen Lelystad.

Optie B. Het uitbreiden van het aantal speelautomatenhallen waarbij:
•
•

•
•
•

een maximum van drie speelautomatenhallen wordt opgenomen in de
Algemene plaatselijke verordening;
het aantal speelautomaten voor de huidige speelautomatenhallen
gehandhaafd blijft tot een maximum van 200 en 150 speelautomaten en
waarbij in de derde speelautomatenhal een maximum van 150
speelautomaten wordt toegestaan;
het in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen aangewezen
gebied waarvoor de burgemeester een vergunning kan verlenen voor
een speelautomatenhal gehandhaafd blijft;
de gunningsprocedure wordt gestart voor de derde speelautomatenhal
zodra de nieuwe bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening
in werking zijn getreden.
De looptijd van een speelautomatenhalvergunning:
A: te handhaven op drie jaar;
B: te verlengen naar tien jaar.

•

3.1

De gekozen opties te verwerken in de Algemene plaatselijke verordening
(APV) en de overige APV bepalingen over speelautomatenhallen te
actualiseren.

Tijdelijke aanvraag afwijken bestemmingsplan (LasTapas)
Las Tapas B.V. heeft op 3 februari 2021 een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan met betrekking tot
het gebruik uit het bestemmingsplan voor de duur van 1 jaar (mede in verband
met de corona maatregelen).
Er is een positief advies afgegeven onder voorwaarde dat het restaurant niet
wordt opgeheven en na de coronamaatregelen weer open gaat als normaal
restaurant. Dit om de horeca ondernemers te steunen en hun klanten te voorzien
van maaltijden d.m.v. afhalen en bezorgen.
Aangezien het huidige restaurant is opgeheven en na het opheffen van de
coronamaatregelen niet meer als zodanig open kan moet deze aanvraag worden
geweigerd.
Besluit
1. De aanvraag omgevingsvergunning van Las Tapas voor het tijdelijk
afwijken van het bestemmingsplan (gebruik) te weigeren.
2. Het besluit verzenden naar aanvrager middels bijgevoegde toezendbrief
+ beschikking.

3.2

Steekproef en gegevensverrijking onderzoek Wonen WiMRA
In 2021 vindt het tweejaarlijkse onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio
Amsterdam (WiMRA)’ plaats. Een onderdeel van dit onderzoek is
enquêteonderzoek. Dit besluit maakt het mogelijk de Basisregistratie Personen
te gebruiken voor het trekken van een steekproef, en deze steekproef te verrijken
met aanvullende gegevens over de woning.
Besluit
1. Voor de peiling ‘Wonen in de Metropool Regio Amsterdam 2021’ (WiMRA
2021) een steekproef te trekken van 5.000 personen van 18 jaar tot en met 84
jaar uit de BRP (Basisregistratie Personen)
2.Ten behoeve van dit onderzoek de steekproef te verrijken met gegevens uit de
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en WOZ (Basisregistratie
Waarde Onroerende Zaken).
3. De steekproef inclusief verrijkte gegevens via een beveiligd kanaal ter
beschikking te stellen aan OIS Amsterdam, ten behoeve van het uitvoeren en het
analyseren van het onderzoek.

3.3

Jaarlijkse subsidie MEE IJsseloevers 2021
Stichting MEE IJsseloevers ontvangt jaarlijks een begrotingssubsidie voor de
inzet in de Sociaal Wijkteams, Toegang Jeugd, MEE op Weg en voor enkele
aanpalende activiteiten. MEE brengt specifieke kennis in vanuit hun ervaring en
deskundigheid op het gebied van mensen met een beperking.
Besluit
Een subsidie van maximaal € 751.272 te verlenen aan MEE IJsseloevers in
2021.

3.4

Vaststelling subsidie 2019 st SchOOL
Stichting SchOOL heeft in 2019 subsidie ontvangen om onderwijsachterstanden
te bestrijden in de vroegschoolse periode. De stichting heeft deze gelden
verantwoord en het college stelt de subsidie nu definitief vast.
Besluit
De subsidie 2019 aan stichting SchOOL in het kader van
Onderwijsachterstandbeleid vast te stellen op € 582.228,00, conform
verleningsbeschikking 2019/00107

3.5

Leidraad Invordering 2021
De gemeenteraad heeft belastingverordeningen vastgesteld. Daarin staat onder
andere dat het college nadere regels kan stellen omtrent de uitvoering van
belastingen. De leidraad is zo’n nadere regel, waarin staat hoe de
Invorderingsambtenaar moet handelen in invorderingssituaties.
Besluit
De “Leidraad Invordering Lelystad 2021 “vast te stellen.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Liggelden bruine vloot 2021
Vanwege de coronacrisis heeft de ‘bruine vloot’ het erg zwaar. De inkomsten zijn
grotendeels weggevallen terwijl de kosten doorlopen. Het risico is groot dat deze
bedrijven het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Daardoor zal ook een
deel van deze historische vloot verloren kunnen gaan. Een vloot die als
historisch erfgoed kan worden gezien. Om de bruine vloot die Lelystad als
thuishaven heeft te ondersteunen stelt het college de raad daarom voor om de
schippers ook in 2021 tegemoet te komen door een verlaging van het zomertarief
door te voeren. Het college komt met dit voorstel de toezegging na aan de
schippers Bruine Vloot om begin april 2021 een besluit te nemen om een
voorstel aan de raad voor te leggen over hun verzoek om vrijstelling van
liggelden over 2021.
Besluit
De raad voor te stellen:
1. In afwijking van de verordening liggelden Bataviahaven het zomertarief
2021 te verlagen naar de hoogte van het wintertarief in de
tariefcategorieën 1.3, 1.4 en 1.5 voor de periode van 1 april 2021 tot 1
november 2021 voor schepen van de Bruine vloot met Bataviahaven als
thuishaven in 2019 en 2020.
2. De Stichting Bataviahaven te compenseren voor de daardoor gederfde
inkomsten met een bedrag van maximaal € 25.000.
3. De kosten van dit besluit ten laste te brengen van het taakveld
recreatieve havens.

4.2

Aanvraag meerkosten compensatie gecontracteerde zorgaanbieders en
aanbieders doelgroepenvervoer voor Coronaconsequenties
De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële
zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. De verlening van
zorg en ondersteuning kan leiden tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis,
in het bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM. De meerkosten
die direct voortkomen uit het volgen van de RIVM maatregelen zullen vergoed
worden. Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld voor de Gemeente

Lelystad om de meerkosten welke zijn gemaakt door lokaal gecontracteerde
jeugdzorg aanbieders te compenseren. De meerkosten compensatie periode is
van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020, maar wordt verlengd in 2021.
Besluit
1. College:
1.1 De lokaal gecontracteerde zorgaanbieders en aanbieders
doelgroepenvervoer te compenseren door de meerkosten te vergoeden aan de
hand van de landelijk en regionaal overeengekomen richtlijnen (bijlage 1).
1.2 De meerkosten te vergoeden aan de hand van de vergoeding die vanuit het
Rijk beschikbaar is gesteld voor de Gemeente Lelystad.
1.3 Voor toekenning van de compensatie voor jeugdzorgaanbieders een
aanvullende overeenkomst aan te gaan (bijlage 7)
2. Burgemeester:
2.1. De vertegenwoordiging van de gemeente Lelystad bij de ondertekening van
bovenstaande aanvullende overeenkomst op te dragen aan de Teamleider
Onderwijs en Jeugd voor compensatie van respectievelijk Jeugdzorg en deze
hiervoor te machtigen.
4.3

Vaststelling Omgevingsvisie Lelystad 2040
Besluit
Aangehouden.

4.4

Beantwoording schriftelijke vragen ex art 36 RvO diverse fracties inzake
winkeliers & horeca
De fracties van de VVD, PVV, IP, LL, SP, CU, CDA en D66 hebben – ex. Art. 36
RvO – vragen gesteld over de "Maatregelen horeca-ondernemers en winkeliers"
Het college beantwoordt de vragen met de beantwoording in de bijlage.
Besluit
De schriftelijke vragen van de fracties VVD, PVV, IP, LL, SP, CU, CDA en D66
inzake "Maatregelen horeca-ondernemers en winkeliers" te beantwoorden met
de bijlage “Beantwoording vragen "Maatregelen horeca-ondernemers en
winkeliers" en deze te verzenden aan de raadsfracties.

4.5

AED-netwerk Lelystad
Na overname van het ziekenhuis MC Zuiderzee door ziekenhuis St Jansdal is de
Spoedeisende Hulp (24/7) vervangen door een Spoedpoli waar patiënten elke
dag tussen 8.00 en 21.30 uur terecht kunnen. Buiten deze openingstijden
worden patiënten doorverwezen naar het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk.
Hierdoor is de behoefte aan een sluitend AED-netwerk in Lelystad groter
geworden.
De gemeenteraad heeft in 2019 via een initiatiefvoorstel het voortouw genomen
om een sluitend AED-netwerk in Lelystad te realiseren. De dekking per
gemeente wisselt sterk. De reden hiervoor is dat er geen wettelijke taak voor de
gemeente ligt om een sluitend netwerk te realiseren. Als gemeente Lelystad
willen we wel naar een sluitende dekking. De gemeenteraad heeft daarom op 9
juli 2019 besloten om € 155.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van
een sluitend AED-netwerk in Lelystad. Het college geeft uitvoering aan het
initiatiefvoorstel.

Op dit moment (peildatum 15 februari 2021) hangen er 29 volledig beschikbare
(24-uurs) AED’s in Lelystad. Daarnaast hangen er 23 niet-volledig beschikbare
AED’s in Lelystad. In de cijfers zijn alleen de aantallen binnen het
dekkingsgebied meegenomen. Het dekkingsgebied betreft de bewoonde
gebieden en niet de bedrijventerreinen en buitengebieden.
Middels een subsidieregeling wil het college samen met inwoners en
ondernemers een sluitend AED-netwerk in Lelystad realiseren. Als gemeente
willen we naar een sluitende dekking met voldoende burgerhulpverleners. In
samenwerking met HartslagNu en de Hartstichting is een dekkingsplan voor
Lelystad opgesteld en zijn de gaten in het huidige netwerk in beeld gebracht.
Onderzoek van HartslagNu heeft uitgewezen dat er 32 extra AED’s nodig zijn om
te komen tot een sluitend 24-uurs AED-netwerk in Lelystad. Op dit moment zijn
er een vijf aanvragen voor een AED met buitenkast goedgekeurd.
De gemeente heeft als taak te faciliteren en te stimuleren. Voor het realiseren
van een sluitend AED-netwerk is de gemeente afhankelijk van de medewerking
en financiële bijdrage van inwoners en eventueel ondernemers. Het is niet de
bedoeling dat het beheer van een AED-netwerk een extra, structurele, taak voor
de gemeente wordt.
Besluit
De gemeenteraad met bijgevoegde informatienota over de voortgang van het
initiatiefvoorstel AED Lelystad te informeren.
4.6

Beantwoording schriftelijke vragen art 36 JongLelystad uitkering dakloze
jongeren
De fractie van JongLelystad heeft op 3 februari 2021 op grond van artikel 36 van
het Reglement van Orde van de Raad een aantal schriftelijke vragen over
uitkeringen aan dakloze jongeren ingediend. Hierbij beantwoordt het college
deze vragen.
Besluit
De schriftelijke vragen van JongLelystad inzake uitkeringen aan dakloze
jongeren met bijgaande brief te beantwoorden.

4.7

Beleidsregels TONK
De TONK is een nieuwe Rijksregeling in het kader van het corona steunpakket.
De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een tijdelijke
tegemoetkoming vooral bedoeld voor woonkosten. Deze tegemoetkoming is voor
huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor deze
noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen.
De TONK zal met terugwerkende kracht op 1 januari 2021 ingaan en lopen tot 30
juni 2021. Gemeenten moeten de TONK uitvoeren. Het Rijk heeft gemeenten
beleidsvrijheid gelaten. Dat wil zeggen, iedere gemeente moet zelf beslissen hoe
zij hun TONK-regeling ontwerpen.
De TONK is een verruiming van de bijzondere bijstand, ongeveer zoals de TOZO
een verruiming is van de Bbz. Met de TONK vraagt het Rijk van gemeenten om
in voorkomende individuele gevallen, ruimhartiger om te gaan met draagkracht
dan de “normale bijzondere bijstand” c.q. wat de richtlijnen in “niet coronatijd”
voorschrijven. Om dit mogelijk te maken, is het nodig dat het college
beleidsregels vaststelt.

Besluit
1. De Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente
Lelystad vast te stellen, inhoudende op hoofdlijnen:
o Inwoners hebben een inkomensval van minimaal 50%;
o Het percentage noodzakelijke kosten is minimaal 50%;
o De TONK ziet slechts toe op noodzakelijk woonlasten, zijnde huur/hypotheeklasten, Gas, Water en Licht;
o Inwoners komen pas voor een tegemoetkoming TONK in aanmerking als ze
minder dan €3.000 (alleenstaanden) of €4.500 (gehuwden) aan beschikbare
geldmiddelen hebben;
o Inwoners worden geacht alle inkomen boven het sociaal minimum – de
zogenoemde draagkracht – te besteden aan noodzakelijke woonlasten;
o Wanneer de draagkracht ontoereikend is om de noodzakelijke woonlasten te
betalen, kan de inwoner in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van
maximaal €300,00 per maand voor een alleenstaande en €450,00 per maand
voor gehuwden/ samenwonenden;
o De TONK wordt maandelijks uitgekeerd, waarbij inwoners veranderingen in
hun inkomen moeten doorgeven.
2. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen bij deze beleidsregels te
uiten.
3.Minister Koolmees met bijgevoegde brief, te informeren over het
collegestandpunt t.a.v. de TONK.

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

, voorzitter.

