Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College
09-11-2021
9:00 - 12:00
Kiekendief
Burgemeester A.E.H. Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, De Vreede, Van Noort en loco gemeentesecretaris Schelling en bestuurssecretaris Pjetri.
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Voorstellen A-procedure

3.1

Aanwijzingsbesluit “Het Erf van Boerkok”
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft “het Erf van Boerkok”
aangewezen als trouwlocatie voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerd
partnerschappen.
Besluit:

1. Het Erf van Boerkok aan te wijzen als “huis der gemeente’.
2. Toestemming te verlenen tot het voltrekken van huwelijk/geregistreerd
partnerschap in het Erf van Boerkok van maandag tot en met zaterdag
van 09.00 – 20.00 uur, uitgezonderd zon- en feestdagen.
3. Een samenwerkingsovereenkomst tussen het Erf van Boerkok,
Meerkoetenweg 9, 8218 NA te Lelystad en de gemeente Lelystad te
sluiten.
3.2

Gerechtelijke procedure Woonhavenpad
Het College heeft besloten tot het voeren van verweer in een gerechtelijke
procedure de eiser aanhangig heeft gemaakt tegen de gemeente Lelystad.
Besluit:

College

1. Verweer te voeren in de aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure
tegen de gemeente Lelystad inzake het opzeggen van de oude
huurovereenkomst m.b.t. tot het Woonhavenpad 9-10.
2. Geheimhouding op te leggen op de bijlage op grond van artikel 55 lid 1
van de Gemeentewet.
Burgemeester
3. Een procesmachtiging af te geven aan de heren mr. T.J. de H. en P. vd
B om de gemeente te vertegenwoordigen in de onderhavige
gerechtelijke procedure.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

A27 – capaciteitsuitbreiding Almere Haven – knooppunt Eemnes
Tot een jaar geleden (de periode voor Covid-19) had het verkeer in de spits
tussen Flevoland, het Gooi en Utrecht bijna dagelijks te maken met files op de
A27 tussen Almere en Hilversum. De verwachting is dat de komende jaren de
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filedruk verder zal toenemen onder andere door diverse ontwikkelingen in
Flevoland, zoals de woningbouw in Lelystad, Almere en Zeewolde (Oosterwold),
het gereedkomen van nieuwe wegen, waaronder de verbreding van de
Gooiseweg (N305) en de ontwikkeling van de luchthaven. Verwacht wordt dat tot
2030 de vertraging op dit weggedeelte met 15 – 20% toeneemt. Waar nu de files
in één richting staan – in de ochtend richting Utrecht, in de avond richting Almere
– zal rond 2030 twee keer per dag in beide richtingen filevorming optreden.
Daarmee komt de bereikbaarheid van Flevoland (en daarmee Lelystad) meer en
meer onder druk te staan.
Een verbreding van de A27 tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Almere
Haven/Zeewolde met een derde rijstrook lost het bestaande knelpunt volledig op
en zorgt, ook in de toekomst, voor een goede bereikbaarheid van de regio.
Eind 2018 hebben het rijk en de regio afgesproken om gezamenlijk onderzoek te
doen naar mogelijke snelle oplossingen om de doorstroming op de A27 te
verbeteren. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de mogelijkheden om de
beschikbare ruimte op de Stichtse Brug beter te benutten.
Nieuwe inzichten waren aanleiding voor de regio om de minister te vragen een
verkenning te starten of er meer verkeer gebruik zou kunnen maken van de A27
tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Almere Haven/Zeewolde.
Voorwaarde om een verkenning te starten is dat er zicht is op een bijdrage van
75% van het rijk voor de kosten van de verbreding van de weg. De minister gaf
aan dat zij bereid was een verkenning te starten, mits de regio bereid zou zijn om
voor 25% bij te dragen aan de verbreding. De gemeente Lelystad reserveert
hiervoor € 250.000.
Besluit:

1. De raad voor te stellen een bedrag van € 250.000 te beklemmen in de
algemene reserve als bijdrage aan de realisatie van de verbreding van
de A27.
2. De raad te vragen uit te spreken dat verbreding van de A27 in geen
geval eerder mag plaatsvinden dan verbreding van de A6 tussen Almere
en Lelystad.
3. De intentieverklaring mede te ondertekenen om te komen tot de
capaciteitsuitbreiding van de A27 tussen Almere Haven en knooppunt
Eemnes.
4.2

Beantwoording Schriftelijke vragen VVD Verkeerssituatie kwetsbare
verkeersdeelnemers tussen stadshart en Porteum
De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over oplossingen ten
behoeve van de verkeerssituatie kwetsbare verkeersdeelnemers in het gebied
Stadshart – Porteum en vice versa. Met bijgaande brief beantwoordt het college
deze vragen.
Besluit:

1. De schriftelijke vragen ex. Art. 36 RvO van de fractie van de VVD inzake
de verkeerssituatie kwetsbare verkeersdeelnemers tussen stadshart en
Porteum met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
4.3

Aanwijzing interim secretaris tevens algemeen directeur
De gemeente Lelystad gaat op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris tevens
algemeen directeur. In de tussenliggende periode wordt de functie waargenomen
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door de plaatsvervangend secretarissen.
Vanaf 1 januari 2022 zal de functie van gemeentesecretaris tevens algemeen
directeur tijdelijk door een interim kandidaat worden vervuld. Het college wijst
met dit besluit de heer Nico van den Bergh aan als interim gemeentesecretaris
tevens algemeen directeur, met ingang van 1 januari 2022.
De heer Van den Bergh heeft deze functie voor de gemeente Lelystad al eerder
op interim basis vervuld.
Het college ziet de hernieuwde samenwerking met de heer Van den Bergh met
vertrouwen tegemoet.
Besluit:

1. De heer A.N. van den Bergh met ingang van 1 januari 2022 aan te
wijzen als interim gemeentesecretaris tevens algemeen directeur,
ingevolge bijlage I bij dit besluit, en daarbij te bepalen dat de interim
periode maximaal één jaar mag duren.
2. Aan de heer A.N. van den Bergh de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden toe te kennen die op deze functie van toepassing
zijn, als ware hij in dienst van de gemeente Lelystad.
4.4

Maandrapportage JEL oktober 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.
Besluit:

1. De raad met de bijgevoegde maandrapportage te informeren over de
uitvoering door JEL.
4.5

Beantwoording schriftelijke vragen PVV besteding extra gelden jeugdzorg
De fractie Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft naar aanleiding het artikel van NOS
“Deel extra geld voor jeugdzorg gebruikt voor andere tekorten” van 10 oktober
2021 schriftelijke vragen gesteld. Het college beantwoordt de vragen met deze
brief.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie Partij voor de Vrijheid (PVV) inzake
“besteding extra gelden jeugdzorg in Lelystad” met de bijgevoegde brief te
beantwoorden.
4.6

Monitor Sociaal Domein eerste half jaar van 2021
De Monitor Sociaal Domein, waarin de verrichtingen binnen de Wmo, Jeugdhulp
en Participatiewet in beeld worden gebracht, is vanaf heden te raadplegen op
www.lelystadinzicht.nl. Naast de belangrijkste cijfers binnen de domeinen wordt
een aantal relevante ontwikkelingen en aandachtspunten geschetst.
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Besluit:

1. Over te gaan tot publicatie van de geactualiseerde en vernieuwde
Monitor Sociaal Domein op www.lelystadinzicht.nl
2. De monitor met een informatienota met daarin de belangrijkste
waarnemingen uit de monitor ter kennisname aan de raad aan te bieden
en een afschrift hiervan te verzenden aan de Cliëntenraad Sociaal
Domein.
4.7

Ontwikkelingen Stedelijk triageteam Wmo
Naar aanleiding van de Aanpak Sociaal Domein zijn een aantal verbeteringen
doorgevoerd binnen de Sociaal wijkteams en in het proces van toekenning van
Wmo maatwerkvoorzieningen. Door middel van deze informatienota informeert
het college de raad over de eerste effecten en over de wachtlijst die is ontstaan.
Besluit:

De raad te informeren over de ontwikkelingen rond het Stedelijk triageteam Wmo
en de ontstane wachtlijst door middel van bijgaande informatienota.
4.8

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020
De gemeente is op grond van de Wmo verplicht jaarlijks een onafhankelijk
cliëntervaringsonderzoek uit te voeren en de resultaten hiervan te publiceren.
De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2020 zijn bekend en laten
een positief beeld zien. De waardering voor de verschillende onderdelen van de
Wmo is in de afgelopen jaren goed gebleven. De resultaten worden, zoals
wettelijk is bepaald, gepubliceerd op de gemeentelijke website en de landelijke
site waarstaatjegemeente.nl.
Besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport “Clientervaring Wmo gemeente
Lelystad”.
2. Het rapport te publiceren op de gemeentelijke site en de resultaten aan
te leveren bij VWS voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.
3. De raad met bijgaande informatienota te informeren over de uitkomsten
van het onderzoek; een afschrift van deze brief te sturen aan de
Cliëntenraad Sociaal Domein.
4.9

Proef vuurwerkvrije zone in Lelystad
Consumentenvuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Op andere momenten is het verboden.
Daarnaast is het college bevoegd om tijdens deze periode plaatsen aan te wijzen
waar het afsteken verboden is, om gevaar, schade of overlast te voorkomen. Zo
zijn er veel gemeenten waar er rond dierenweides of ziekenhuizen een
vuurwerkvrije zone wordt vastgesteld. Tot nu toe zijn er in Lelystad geen
vuurwerkvrije zones aangewezen. Diverse bewoners van het gebied de Groene
Velden hebben dit jaar het verzoek voor een vuurwerkvrije zone ingediend. Het
college heeft besloten dit verzoek in te willigen en wijst dat gebied aan als
vuurwerkvrije zone. Doel is het voorkomen dat er grote overlast en gevaar
ontstaat op de aangewezen locatie. Ander doel is om ervaring op te doen met de
handhaving van vuurwerkvrije zones.
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Besluit:

1. In te stemmen met een proef voor een verplichte vuurwerkvrije zone en
de Groene Velden aan te wijzen als gebied waarop het verbod van
artikel 2:73 van de APV van toepassing is.
2. De raad door middel van bijgevoegde informatienota te infomeren over
de proef vuurwerkvrije zone.
4.10

Informatienota onderzoek locaties poppodium
Bij de vaststelling van de Kadernota 2022 heeft de gemeenteraad twee
amendementen aangenomen die betrekking hebben op het verzelfstandigen en
het verplaatsen van het poppodium. Voor de eventuele verplaatsing worden in
het amendement enkele bestaande gebouwen genoemd. Daarnaast moet ook
gekeken moeten worden naar de aanpassing van het huidige gebouw of
nieuwbouw. Voor de eventuele aankoop van een van deze gebouwen en
investeringen heeft de raad een totaal bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar
gesteld. In opdracht van de gemeente heeft het bureau 4Advies de afgelopen
maanden de mogelijkheden onderzocht. De resultaat van dit onderzoek is ter
informatie naar de gemeenteraad gestuurd. Het bureau komt tot de conclusie dat
met het beschikbare bedrag alleen een gedeeltelijke aanpassing van het huidige
gebouw mogelijk is. Verplaatsing of nieuwbouw vergt een investering van
minimaal 10 miljoen euro.
De verzelfstandiging van het poppodium heeft betrekking op de inrichting van
een eigen rechtspersoon voor het poppodium. Dit traject dat moet leiden tot een
zorgvuldige verzelfstandiging is momenteel in uitvoering.
Besluit:

1. Met de bijgaande informatienota de gemeenteraad te informeren over de
uitkomsten van het onderzoek naar de locaties voor het poppodium.
4.11

Samenwerkingsafspraken MRA
De Metropoolregio Amsterdam heeft een nieuwe governance nodig, zo is
gebleken uit de Evaluatie van de MRA samenwerking in 2019. Op basis van het
advies van de heer Verwaayen van december 2020, is begin 2021 een
governance-voorstel op hoofdlijnen door de Bestuurlijke Transitiecommissie
opgesteld. Daarop zijn reacties, wensen en opvattingen van colleges, raden en
Staten ingekomen. Die zijn vervolgens verwerkt in een concept van MRA
samenwerkingsafspraken opgesteld. Dit concept is vervolgens voorgelegd aan
colleges, raden en Staten om reacties, wensen en opvattingen te verzamelen.
Aan de hand daarvan zijn nu de definitieve samenwerkingsafspraken MRA
opgesteld. Op 8 oktober 2021 heeft de MRA Regiegroep de ingekomen reacties,
wensen en opvattingen besproken. Vervolgens is deze eindversie van de
Samenwerkingsafspraken opgesteld en op 15 oktober 2021 toegezonden voor
vaststelling in colleges, raden en Staten. De nieuwe Samenwerkingsafspraken
MRA vervangen het huidige MRA convenant dat dateert van 2016.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken
van de MRA d.d. 15 oktober 2021, met de daarbij horende aanbiedingsbrief, de
Nota van Beantwoording, en het verslag van de MRA Regiegroep van 8 oktober
2021;
2. Voornemens te zijn de Samenwerkingsafspraken van de MRA vast te stellen,
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met de opmerkingen dat van de MRA wordt verwacht dat de MRA zal voorzien in
de behoefte aan actieve informatievoorziening aan de raad over de MRA, en
tevens dat de effectiviteit van de nieuwe structuur 1 jaar na inwerkingtreding
wordt geëvalueerd;
3. De raad te verzoeken om in te stemmen met het voorgenomen collegebesluit
bij punt 2, en voor te stellen geen nadere wensen en opvattingen te uiten;
4. De voorzitter van de MRA op de hoogte te stellen van het besluit van Lelystad.
4.12

Ontwikkeling en evaluatie afspraken Batavia Stad
De afspraken met Batavia Stad worden geëvalueerd en waar nodig en wenselijk
geactualiseerd.
Besluit:

Batavia Stad door middel van bijgevoegde brief te informeren over het proces
van de evaluatie en de eventuele herijking van de bestaande afspraken.
4.13

Niet nakomen contractuele verplichtingen Waste Vision Groep
Het college heeft besloten de raad te informeren over de genomen de stappen
die gemeente heeft genomen naar aanleiding van een brief van Waste Vision
Groep met als kenmerk ‘Herstructurering BWaste | Beëindiging nakoming
verplichtingen | Nakoming Smart Inside’.
Besluit:

1. De gemeenteraad te informeren over de binnengekomen brief van
Waste Vision groep van 20 oktober 2021 en de stappen die zijn gezet en
worden genomen.
Vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021,

de loco secretaris,

de voorzitter,
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