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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Lelystad 13 maart 2018 
 
Aanwezig: 
 
De raadsleden: 
P.L.W.J. Baaten, D.B.J. Bergman, W.H. Botter, L.C.C. Buitink, D.W. Bussink, L.J. Dam-Fer, S.G.J. 
van Erk, H.W. Gerritzen, E. van der Herberg, M.B.A.C. Hermus, E. Hers, J.J.P. van der Hoek, S. 
Kruis, E. H. G. Marseille, B.D. Okma, P.E. den Os, S.M. de Reus, A.F.M. van Rijnsoever, J.Schoone, 
P.A. Schot, H.Schraa, H.P. Soomers, A.Y. Sprong, S. Verbeek, B.E. Visscher, F.J.C. Volmer, M.J. van 
de Watering, R.V. van Weeren, A. Wilcke, S.H. de Wilde, H. Zaal. 
 
De collegeleden:   
J.A. Fackeldey, J.M. van den Heuvel, E. Rentenaar, J.W. Sparreboom, E. van Wageningen,   
 
De voorzitter: I.R. Adema 
De griffier: N.A. Mosterman 
 
Met kennisgeving afwezig: K.C. Aksoy, H. Ismaili Alaoui 

0. Gelegenheid tot het inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen 
De heer B. Kamstra spreekt in inzake huisvesting ’t LAPP.  
Het college zegt toe ’t LAPP in contact te willen brengen met andere eigenaren in het gebied en 
telefonisch contact met de beheerder van Short Stay Facility op te nemen om te spreken over deze 
situatie. 
 

1. Opening 
 

2. Vaststelling agenda 
Agendapunten 7e en 7f zullen als B-stukken 8f en 8g worden behandeld. 
Twee moties Vreemd aan de orde van de dag zullen als agendapunten 10a en 10 b worden 
behandeld. 

 

3. Mededelingen 
   

4. Besluitenlijsten    
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Beantwoording vragen GroenLinks inzake Jongerenlokalen 
 

7. Vaststellen A-stukken 
 

7a. Zienswijze Concept-intentieverklaring van de fusieverkenning 
1.  Kennis te nemen van de informatiebrief Intentieverklaring fusie veiligheidsregio’s en GGD-en 
 Flevoland en Gooi en Vechtstreek en van de concept intentieverklaring tot fusie; 
2.  De, in de bijgevoegde zienswijze brief, opgenomen zienswijze op de concept intentieverklaring tot 
 fusie veiligheidsregio’s en GGD-en Flevoland en Gooi en Vechtstreek van de gemeente Lelystad 
 aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Flevoland kenbaar te maken. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
7b. 3e wijziging APV  
 
1. De derde wijzigingsverordening van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 vast te 

stellen. 
2. De kaart, zoals bedoeld in artikel 2:40B, lid 2, in te trekken. 
3. De nieuwe kaart, zoals bedoeld in de artikel 2:40B, lid 2, vast te stellen 

 
Artikel I Wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2015 
Artikel 1:1 Begripsbepalingen wordt als volgt gewijzigd: 
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1. In lid b, wordt het onderdeel “1.1, eerste lid” vervangen door “2.1”. 

2. In lid k, wordt het onderdeel “eerste lid, onder c, van de Huisvestingswet” vervangen door “ van de 

Woonschepenverordening Lelystad 2010 of een daarop volgende verordening”. 

 
Artikel 1:2 Beslistermijn wordt als volgt gewijzigd: 
In lid 1, wordt na het onderdeel “ontvangst van de aanvraag”, het onderdeel “, tenzij in deze 
verordening een andere beslistermijn is vastgesteld.” toegevoegd.    

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen wordt gewijzigd en komt te luiden: 
1. Aan een vergunning, ontheffing of melding kunnen voorschriften en beperkingen worden 

verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of 
de belangen in verband waarmee de vergunning, ontheffing of melding is vereist. 

2. Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, of een kennisgeving van de melding 
heeft ontvangen, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen. 

 
Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing wordt als volgt gewijzigd: 
In lid d, wordt na het onderdeel “gemaakt binnen” het onderdeel “of gedurende” toegevoegd. 

Artikel 1:7 Termijnen wordt gewijzigd en komt te luiden: 
1. De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing 

anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet. 

2. De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde 

tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers 

het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft. 

 
Artikel 1:8 Weigeringsgronden wordt lid 2 gewijzigd en komt te luiden:  
Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie 
weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke 
behandeling van de aanvraag niet mogelijk is. 
 
Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden wordt lid 2 gewijzigd en komt te luiden: 
Degene die op een openbare plaats: 
a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;  

b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor 

ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of  

c. zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;  

is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem 
aangewezen richting te verwijderen. 
 
Artikel 2:1A Verstoring van de openbare orde wordt toegevoegd en komt te luiden: 
1. Het is verboden op of aan de weg op enigerlei wijze de orde te verstoren, personen lastig te vallen 

of te vechten. 

2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp 

wordt voorzien door artikel 424 of 426 bis van het Wetboek van Strafrecht. 

3. Het is verboden op of aan de weg een voorwerp of stof, kennelijk meegebracht om de orde te 

verstoren, bij zich te hebben. 

 
Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen wordt als volgt gewijzigd: 
1. In lid 1, wordt na het onderdeel “houden,” het onderdeel “waaronder begrepen een samenkomst 

als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties,” toegevoegd. 

2. In lid 5, wordt het onderdeel “de in het eerste lid genoemde termijn verkorten en een mondelinge 

kennisgeving in behandeling nemen” gewijzigd in het onderdeel “op verzoek een kennisgeving in 

behandeling nemen buiten deze termijn”. 

 
Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg wordt als volgt gewijzigd: 
1. De kop wordt gewijzigd en komt te luiden: “Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het 

aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg”. 

2. Lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

De vergunning wordt verleend: 
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a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een 

bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit; of 

b. door het college in de overige gevallen. 

3. Lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 

Na het onderdeel “Infrastructuren” wordt het onderdeel “Lelystad 2017 of een daarop volgende 
verordening” toegevoegd. 

 
Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg wordt als volgt gewijzigd:  
1. Lid 3, onder b, wordt gewijzigd en komt te luiden: “de functionaliteit van de openbare ruimte op 

onaanvaardbare wijze wordt aangetast, ten koste van openbare parkeerplaatsen, lichtmasten, 

nutsvoorzieningen, containeropstelplaatsen e.d.;” 

2. Lid 3, onder c, wordt gewijzigd en komt te luiden: “de ruimtelijke kwaliteit, waaronder het uiterlijk 

aanzien van de omgeving op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, ten koste van 

groenvoorzieningen, bomen e.d..” 

3. Lid 3, onder d, komt te vervallen. 

4. In lid 6, wordt het onderdeel “bij nieuwbouw”, verwijderd. 

 
Artikel 2:14 Winkelwagentjes wordt toegevoegd en komt te luiden: 
1. Een winkelier die winkelwagentjes ter beschikking stelt is verplicht deze: 

a. te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en  

b. terstond te verwijderen of te doen verwijderen uit de omgeving van dat bedrijf.  

2. Het is verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats achter te laten.  

3. Het in het eerste lid onder b bepaalde is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien 

door de Wet milieubeheer. 

 
Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting wordt als volgt gewijzigd: 
In lid 2, wordt het onderdeel ‘Het bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp” 
vervangen door het onderdeel “Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op situaties 
waarin”. 
 
Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs wordt gewijzigd en komt te luiden: 
Artikel 2:23 Gereserveerd  
 
Artikel 2:24 Begripsbepaling wordt als volgt gewijzigd: 
1. In lid 2, onder e, wordt het onderdeel ”.” vervangen door het onderdeel “;”. 
2. Aan lid 2 wordt onderdeel “f” toegevoegd en deze komt als volgt te luiden: 

f. vechtsportevenementen en – gala’s. 
3. In lid 3 wordt het onderdeel ‘op basis van de risicoscan’ verwijderd. 
4. In lid 3 wordt het onderdeel onder sub a, verwijderd. 
5. In lid 3 worden de onderdelen onder sub b, c en d, vernummerd naar respectievelijk sub a, b en c.  
 
Artikel 2:25 Evenement 
1. Lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Geen vergunning is vereist voor een evenement indien:     
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 500 personen;                                               
b. het evenement tussen 09.00 uur en 00.00 uur plaatsvindt;                                                    
c. het evenement niet plaatsvindt op een rijbaan van een doorgaande weg, (brom)fietspad of 

anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpverleningsdiensten;              
d. slechts objecten worden geplaatst waarbij geen constructies van toepassing zijn, voor zover 

het plaatsen van deze objecten zich niet verzetten tegen de in artikel 1:8 genoemde belangen;        
e. het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 

75 dB(A); 
f. de organisator tenminste 8 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft 

gedaan aan de burgemeester op een daartoe vastgesteld meldingsformulier.     
2. Lid 6 wordt vernummerd naar lid 8. 
3. Een nieuw lid 6 wordt toegevoegd en komt te luiden: 

In afwijking van het gestelde in het tweede lid is een vergunning vereist indien:  
- het een vechtsportevenement of – gala betreft;  
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- het evenement plaatsvindt in een gebouw en het gebruik niet overeenkomt met de 
gebruiksvergunning of -melding van dat gebouw. 

4. Een nieuw lid 7 wordt toegevoegd en komt te luiden: 
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of 
gedeeltelijk weigeren indien de organisator in enig opzicht van slecht levensgedrag is. 

                  
Artikel 2:25A Nadere regels wordt gewijzigd en komt te luiden: 
De burgemeester kan in het belang van:  
a. de openbare orde; 

b. de openbare veiligheid; 

c. de volksgezondheid; 

d. de bescherming van het milieu; 

nadere regels stellen ten aanzien van de in artikel 2:24, eerste lid, bedoelde activiteiten, evenementen 
en categorieën evenementen zoals bedoeld in de artikelen 2:24, tweede en derde lid en een 
vechtsportevenement of –gala’s, zoals bedoeld in artikel 2:25, lid 6. 
 
Artikel 2:27 Begripsbepalingen wordt als volgt gewijzigd: 
1. In lid 1, onder b, wordt het onderdeel “i.” geschrapt. 

2. Aan lid 1, wordt onderdeel “c” toegevoegd en deze komt als volgt te luiden:  

c. exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die een openbare inrichting exploiteert. 

3. Aan lid 1, wordt onderdeel “d” toegevoegd en deze komt te luiden: 

d. beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent of 

uitoefenen in een openbare inrichting. 

4. In lid 2 wordt na het onderdeel “consumptie”, het onderdeel “ter plaatse” toegevoegd. 

 
Artikel 2:28 Exploitatievergunning openbare inrichting wordt gewijzigd en komt te luiden: 
1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.  

2. De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is 

met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.  

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of 

gedeeltelijk weigeren indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of 

leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting, de openbare orde op ontoelaatbare wijze 

nadelig wordt beïnvloed.  

4. Het verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op een openbare inrichting die zich 

bevindt in: 

a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de 

openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;  

b. een zorginstelling;  

c. een museum; 

d. een onderwijsinstelling;  

e. een bedrijfskantine of – restaurant; 

f. een kerkelijke instelling; 

g. een sportinstelling; of 

h. een jeugdinstelling. 

5. Het verbod als bedoeld in het eerste lid is verder niet van toepassing op een openbare inrichting: 

a. die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als inrichting waarin uitsluitend of in hoofdzaak 

geringe etenswaren, zoals belegde broodjes, patates frites, en snacks worden verkocht en 

waarin het nuttigen van etenswaren en/of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse geen 

hoofdactiviteit is, tenzij belangen als bedoeld in de artikelen 1:8 of 2:28, derde lid, geschaad 

worden;    

b. die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein of een terrein bedoeld voor dagrecreatie; 

c. die of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar 

vervoerbedrijf; 

d. die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is voor hotelovernachtingen waar uitsluitend voor de 

hotelgasten (alcoholvrije) dranken worden geschonken en/of etenswaren worden verstrekt. 
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6. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd in het 

eerste lid aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 

Horecawet, indien: 

a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen 

incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben 

voorgedaan in of bij de inrichting, dan wel;  

b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen 

als bedoeld in de artikelen 1:8 of 2:28, tweede of derde lid.  

7. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld in het 

zesde lid, onder a.  

8. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid en op de vrijstelling 

bedoeld in het zesde lid.  

Artikel 2:28B Categorale vrijstelling wordt gewijzigd en komt te luiden: 
Artikel 2:28B Wijziging beheerder   
1. Een exploitant als bedoeld in artikel 2:27, lid 1, onder c, meldt aan de burgemeester zijn wens een 

persoon als beheerder, als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, onder d, te laten bijschrijven of door 

te halen op de aan hem verleende vergunning. 

2. De melding als genoemd in het eerste lid geldt als aanvraag tot wijziging van de vergunning. 

3. De in het eerste lid aangemelde nieuwe beheerder mag werkzaam zijn in de openbare inrichting 

waarvoor de vergunning is verleend, mits de ontvangst van die melding is bevestigd, zolang nog 

niet op die aanvraag is besloten. 

4. Het bepaalde in artikel 2:28A, is van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 2:28C Vergunningaanvraag wordt als volgt gewijzigd: 
Het onderdeel “stelt nadere regels vast” wordt vervangen door het onderdeel “kan nadere regels 
vaststellen”. 
 
Artikel 2:28D Sluiten van inrichtingen wordt gewijzigd en komt te luiden: 
Artikel 2:28D Intrekkings- en sluitingsgronden 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:30, kan de burgemeester een openbare inrichting sluiten 

indien deze wordt geëxploiteerd zonder geldige vergunning. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6, kan de burgemeester de vergunning tijdelijk of voor 

onbepaalde tijd intrekken indien: 

a. aannemelijk is dat de exploitant of beheerder betrokken is, of hem ernstige nalatigheid kan 

worden verweten bij activiteiten in of vanuit de openbare inrichting, die een gevaar opleveren 

voor de openbare orde of een bedreiging vormen voor het woon- en leefklimaat in de 

omgeving van de openbare inrichting; 

b. de exploitant of beheerder strafbare feiten pleegt in de openbare inrichting, dan wel toestaat of 

gedoogt dat in zijn openbare inrichting strafbare feiten worden gepleegd; 

c. de exploitant of beheerder zich schuldig maakt aan discriminatie naar ras, geslacht of seksuele 

geaardheid; 

d. zich in of vanuit de openbare inrichting anderszins feiten of omstandigheden hebben 

voorgedaan, die de vrees wettigen dat het geopend blijven van de openbare inrichting gevaar 

oplevert voor de openbare orde of een bedreiging vormt voor het woon- en leefklimaat in de 

omgeving van de openbare inrichting; 

e. de exploitant of beheerder niet voldoet aan de in artikel 2:28A gestelde eisen; 

f. er sprake is van een gewijzigde exploitatie, waarvoor geen nieuwe vergunning is aangevraagd. 

 
Artikel 2:28F Beperking sterke drank wordt gewijzigd en komt te luiden: 
Artikel 2:28F Gereserveerd 
 
Artikel 2:29 Sluitingstijd wordt als volgt gewijzigd: 
In lid 5, wordt na het onderdeel “milieubeheer” het onderdeel “of een geldend bestemmingsplan” 
toegevoegd. 
 
Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting wordt als volgt gewijzigd:  
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In lid 1, wordt het onderdeel “horecabedrijven” gewijzigd in het onderdeel “openbare inrichtingen”. 
 
Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf wordt als volgt gewijzigd:   
In de kop wordt het onderdeel “horecabedrijf” gewijzigd in het onderdeel “openbare inrichting” 
 
Artikel 2:40M Nadere regels wordt toegevoegd en komt te luiden: 
De burgemeester kan in het belang van:  
a. de openbare orde; 
b. de openbare veiligheid; 
c. de volksgezondheid; 
nadere regels stellen ten aanzien van de procedure ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in 
artikel 2:40B.  

 
Artikel 2:42 Plakken en kladden wordt als volgt gewijzigd: 
1. In lid 1 wordt na het onderdeel “gedeelte van een” het onderdeel “roerende of” toegevoegd. 
2. In lid 2 wordt na het onderdeel “gedeelte van een” het onderdeel “roerende of” toegevoegd. 
3. In lid 2, onder b, wordt het onderdeel “krijt” verwijderd. 
 
Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen en geprepareerde voorwerpen wordt als volgt 
gewijzigd: 
1. Lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: Het is verboden op een openbare plaats 

(inbrekers)werktuigen te vervoeren of bij zich te hebben. 

2. Lid 2 wordt vernummerd in lid 3; 

3. Lid 3 wordt vernummerd in lid 4 en komt te luiden: Het in het derde lid gestelde verbod is niet van 

toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het voorwerp niet bestemd is voor 

het plegen van (winkel)diefstallen. 

4. Een nieuw lid 2 wordt toegevoegd en komt te luiden: Het in het eerste lid gestelde verbod is niet 

van toepassing indien de bedoelde (inbrekers)werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om 

zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te 

openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van 

sporen te voorkomen.  

 
Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen wordt als volgt gewijzigd: 
1. In lid 1, onder a, wordt na het onderdeel “doel in” het onderdeel “of nabij” toegevoegd. 

2. In lid 1, onder b, wordt na het onderdeel “een gebouw” het onderdeel “of de onmiddellijke 

omgeving daarvan” toegevoegd. 

3. In lid 2, wordt na het onderdeel “bestemde ruimte” het onderdeel “of de onmiddellijke omgeving” 

toegevoegd. 

 
Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten wordt als volgt 
gewijzigd: 
Na het onderdeel “bestemd.” wordt het onderdeel “Onder deze ruimten worden in elk geval begrepen: 
portalen, telefooncellen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.” 
toegevoegd. 
   
Artikel 2:71 Begripsbepalingen wordt gewijzigd en komt te luiden: 
In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in het 
Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en 
professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit ). 
 
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen wordt gewijzigd en komt te luiden: 
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van 

overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid 

van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid, aan degene die strafbare feiten of 

openbare verstorende handelingen verricht, een bevel geven zich gedurende ten hoogste acht 

weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden. 
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2. De burgemeester beperkt het in het eerste lid gestelde bevel, als hij dat in verband met de 

persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burgemeester kan in 

bijzondere omstandigheden tijdelijk ontheffing verlenen van het bevel. 

3. Op straffe van het gestelde in artikel 184 Wetboek van Strafrecht is het verboden zich te gedragen 

in strijd met het door de burgemeester gegeven bevel.   

 
Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet wordt toegevoegd en komt 
te luiden: 
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik 

geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie 

personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat 

erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder 

voor omwonenden wordt veroorzaakt. 

2. De burgemeester is overeenkomstig artikel 151d van de Gemeentewet bevoegd tot het opleggen 

van een last onder bestuursdwang, indien de in het eerste lid bedoelde zorgplicht wordt 

geschonden.  

 
Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten wordt als volgt gewijzigd: 
In lid 2 wordt het onderdeel “4.113” vervangen door het onderdeel “3.148”. 
 
Artikel 4:6 Overig geluidhinder wordt als volgt gewijzigd: 
In lid 2 wordt na het onderdeel “evenement” het onderdeel “,” toegevoegd. 
 
Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten 
gebouwen, wordt gewijzigd en komt te luiden: 
Artikel 4:9 Gereserveerd 
 
Artikel 4:13 opslag voertuigen, vaartuigen, mest en afvalstoffen enz. wordt gewijzigd en komt te 
luiden: 
Artikel 4:13 Opslag mest, afvalstoffen enz. 
1. Het is verboden in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of 

opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid buiten een 

inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg mestopslag, 

gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof, pulp of 

ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen op te slaan, te plaatsen of 

aanwezig te hebben. 

2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op situatie waarin wordt voorzien krachtens de 

Wet ruimtelijke ordening of door of krachtens een Provinciale Verordening. 

 
Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen wordt lid 3 toegevoegd en komt te luiden: 
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 
 
Artikel 5:12 Overlast van fiets en bromfiets wordt gewijzigd en komt te luiden:  
1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter 

voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid 

aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of 

plaatsen te laten staan. 

2. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een 

door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan. 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen wordt lid 3 gewijzigd en komt te luiden:  
Het verbod is niet van toepassing op een inzameling die wordt gehouden: 
a. in besloten kring; of 

b. door een instelling met een CBF-keurmerk in de aangewezen periode van het collecterooster van 

het Centraal Bureau Fondsenwerving; of 

c. door een andere, door het college aangewezen instelling. 
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Artikel 5:20 Afbakeningsbepaling wordt als volgt gewijzigd: 
Het onderdeel “geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp” wordt vervangen door het 
onderdeel “is niet van toepassing op situaties waarin”. 
 
Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats wordt als volgt gewijzigd; 
Het onderdeel “artikel 5:25, tweede lid” wordt gewijzigd in het onderdeel “artikelen 5:25, tweede lid en 
5:26, tweede lid”. 
 
Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken wordt lid 2 gewijzigd en komt te luiden: 
Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, 

het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Verordening voor de fysieke leefomgeving 

Flevoland. 

Artikel 5:30 Veiligheid op het water wordt lid 2 gewijzigd en komt te luiden: 
Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het 

Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland. 

Artikel 5:31A Verbod op gemotoriseerde vaartuigen wordt als volgt gewijzigd: 
In lid 1 wordt na het onderdeel “stuwen” het onderdeel “,met uitzondering van vaartuigen met een 
elektromotor” toegevoegd.  
 
Artikel 5:31B wordt toegevoegd aan afdeling 7 en komt te luiden: 
Artikel 5:31B Begripsbepalingen 
In afdeling 7 wordt verstaan onder: 
- motorvoertuig; hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, van het Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens 1990;  
- bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder e, van de 

Wegenverkeerswet 1994.  

Artikel 5:32 Crossterreinen wordt lid 1 gewijzigd en komt te luiden: 
Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets een 
recreatieve rit of een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een recreatieve rit of een wedstrijd, een 
trainings- of een proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een 
motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben 
 
Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden wordt lid 1 gewijzigd en komt te luiden: 
Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor 
recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een 
bromfiets, een fiets of een paard.  

Artikel II Overgangsbepaling  
1. Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze  

wijzigingsverordening, worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór het tijdstip 
waarop deze wijzigingsverordening in werking is getreden, tenzij toepassing van de 
wijzigingsverordening voor aanvrager een gunstiger resultaat oplevert. 

2. Vergunningen, aanwijzingsbesluiten en andere besluiten genomen vóór de inwerkingtreding van 
deze wijzigingsverordening, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening en waarvoor deze wijzigingsverordening overeenkomstige besluiten kent, 
gelden als besluiten genomen krachtens deze wijzigingsverordening. 

3. Gebods- of verbodsbepalingen waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist krachtens deze 
wijzigingsverordening en welke niet van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van deze  
wijzigingsverordening, treden niet eerder in werking dan 12 weken na de datum van 
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening. 

4. In situaties waarop het derde lid van toepassing is én waarvoor binnen de in het derde lid 
genoemde termijn een aanvraag is ingediend, treden de betreffende gebods- of verbodsbepalingen 
in werking met ingang van de dag dat het besluit op de aanvraag onherroepelijk is geworden. 
 

Artikel III Inwerkingtreding 
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
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7c. Ontwerpbesluit Verklaring van geen bedenkingen waterzuivering Zeeasterweg  
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een nieuwe 

waterzuivering op het perceel Zeeasterweg 42 te Lelystad, op grond van artikel 2.27  Wabo, juncto 
artikel 3.11 Wabo, juncto artikel 6.5 Bor.  

2. Bij geen zienswijzen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

7d. Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Evaluatie en Actieplan 2018 
1. Kennis te nemen van de Evaluatie 2017 en het Actieplan 2018 van het Uitvoeringsprogramma 
 Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026. 
2. Voor de uitvoering van het actieplan 2018 van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 
 Lelystad 2016-2026 het in de ROS gereserveerde bedrag van € 253.000 voor 2018 beschikbaar te 
 stellen. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
7e. Ontwerp Campus  Zie agendapunt 8f. 
 

7f. Hoofdlijnen Kadernota Sociaal Domein  Zie agendapunt 8g. 
 

8. Vaststellen B-stukken 

8a. Stemming Rekenkamerrapport Huishoudelijke Ondersteuning 
1. Het college op te dragen: 

a. te zorgen voor meer sturing, orde en duidelijkheid binnen de keten, door onder meer het 
formuleren van concrete doelen, maatregelen en indicatoren voor huishoudelijke ondersteuning; 

b. de sociale wijkteams beter toe te rusten voor hun taak, door duidelijke doelen, prestaties, 
verantwoordelijkheden, prioritering en begrenzing vast te leggen, waarbij zij geen rol op zich 
hoeven te nemen in de monitoring van de huishoudelijke ondersteuning; 

c. vooraf meer en nadrukkelijker bekendheid te geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning en het 
gebruik hiervan actief te bevorderen met name bij de intake van nieuwe cliënten en/of bij wijziging 
in de persoonlijke situatie van cliënten; 

d. te waarborgen dat, voordat een beschikking wordt afgegeven, wordt gecontroleerd of in de 
ondersteuningsplannen: 
- alle wettelijk verplichte aspecten ook daadwerkelijk zijn ingevuld; 
- de medische informatie uit privacyoverwegingen meer omfloerst wordt weergegeven; 

e. te investeren in “warme overdracht” tussen wijkteams en cliënten om de kwaliteit van de zorg op 
die manier een impuls in de goede richting te geven; 

f. de vergoedingen voor het realiseren van een schoon en leefbaar huis op basis van gegevens van 
de zorgaanbieders en monitoringdoor de gemeente aan te passen indien de praktijk daar 
aanleiding toe geeft, passend binnen de wet en jurisprudentie; 

g. kwantificeerbare afspraken te maken met zorgaanbieders over te bereiken resultaten per 
doelgroep; 

h. het gebruik van dienstencheques door cliënten te bevorderen door: 
- ze nog actiever onder de aandacht van de doelgroep te brengen; 
- de eigen bijdrage voor dienstencheques in het algemeen laag te houden; 

i. de informatievoorziening over de eigen bijdrage te verbeteren, de eigen bijdrage voorlopig te 
handhaven en het inkomensafhankelijke deel zo te laten; 

j. de algemene informatievoorziening aan cliënten te verbeteren door:  
- in het voortraject van oriëntatie en het aanvragen van hulp sterker in te zetten op telefonische 
 en mondelinge communicatie, waarna schriftelijke informatie als aanvulling kan dienen; 
- meer aandacht te besteden aan kwetsbare cliënten zonder (bruikbaar) sociaal netwerk, onder 
 meer door periodiek persoonlijk contact; 

2. Twee jaar na de datum van dit raadsbesluit van het college een verantwoording tegemoet te zien 
 over de opvolging en afdoening (doorwerking) van dit raadsbesluit. 
 
Het subamendement van CDA, GL en D66 wordt verworpen met 18 stemmen tegen en de stemmen 
van SP, LL, D66, CDA en GL voor. 
 
Het amendement van CU, VVD, InwonersPartij, D66 en PvdA wordt aangenomen met 25 stemmen 
voor en de stemmen van SP en LL tegen en vervangt besluitregels 1b, 1c, 1e, 1g, 1j en schrapt 1f. 
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Het voorstel wordt aangenomen met 29 stemmen voor en de stemmen van SP tegen. 
 
De motie van CDA, LL en GL inzake Wmo wordt verworpen met 27 stemmen tegen en de stemmen 
van LL, CDA en GL voor. 
 
De motie van SP, GL, D66 en CDA wordt aangenomen met 22 stemmen voor en de stemmen van 
InwonersPartij en VVD tegen en verzoekt het college bij behandeling van de kadernota 3D, het 
rekenkamerrapport huishoudelijke hulp te betrekken in de gesprekken met de gemeenteraad. 
 

8b. Evaluatie VVE 2016 
Kennis te nemen van de evaluatie 2016 van VVE in Lelystad en de volgende daarin opgenomen 
doelen voor 2018 vast te stellen:  
a. De behaalde resultaten te verankeren. 
b. Gericht onderzoek doen naar de ondersteuningsbehoefte van leidsters en leerkrachten in de 

onderbouw als opmaat naar nieuwe prestatieafspraken, die erop zijn gericht de opgebouwde 
kwaliteit van VVE te waarborgen en verder te ontwikkelen. 

 
Het amendement van LL inzake besluitregel 1 wordt verworpen met 29 stemmen tegen en de 
stemmen van LL voor. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 29 stemmen voor en de stemmen van LL tegen. 
 
De motie van PvdA, D66, InwonersPartij en GL wordt aangenomen met 17 stemmen voor en de 
stemmen van VVD, SP, LL en CU tegen en draagt het college op: 
- Na te gaan met de basisschoolbesturen en de directie van het samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs, op welke wijze activiteiten ook in de basisschool ondersteund moeten worden; 
- Welke acties en middelen hiervoor nodig zijn om de doorgaande lijn te realiseren; 
- Hiertoe een voorstel aan de raad op korte termijn te doen toekomen. 
 

8c. Evaluatie LEA 2017 en Werkplan 2018 
1. Kennis te nemen van de evaluatie LEA 2017 en de nieuwe LEA doelen voor 2018 in de nota Lokaal 

Educatieve Agenda 2015-2018: Evaluatie 2017 en Werkagenda 2018 
2. De raad stelt voor 2018 budget uit de ROS beschikbaar voor uitvoering van het LEA werkplan 2018 

in de hieronder genoemde verdeling: 
a. Programmalijn 1 De primaire ontwikkeling van het jonge kind: € 46.000,- 
b. Programmalijn 2 Passend onderwijs en de transitie jeugdzorg: € 10.000,- 
c. Programmalijn 3 Doorlopende leerlijn van onderwijs naar arbeidsmarkt: € 56.500,- 
d. Programmalijn 4 21ste eeuwse vaardigheden: € 17.000,- 

 
Het amendement van LL inzake besluitregel 2 wordt verworpen met 29 stemmen tegen en de 
stemmen van LL voor. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 29 stemmen voor en de stemmen van LL tegen. 
 
De motie van PvdA inzake LEA wordt aangenomen met 22 stemmen voor en de stemmen van SP, LL 
en CU  tegen en draagt het college op: 
- Na te gaan met de directies van de beide samenwerkingsverband Passend 
- De bevindingen van deze overleggen tijdens de voorbereiding van de nieuwe LEA plannen aan de 

raad te doen toekomen. 
 

8d. Theaterkwartier 
1. Kennis te nemen van de Ruimtelijke Envelop Theaterkwartier 
2. De volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Theaterkwartier vast te stellen: 

a. Envelop moet binnen de vastgestelde grondexploitatie Theaterkwartier passen; 
b.  Bioscoop en horeca centraal in ontwikkeling Theaterkwartier; 
c.  Woningbouw met een gemengd programma wordt gefaseerd ontwikkeld; 
d.  De Ruimtelijke envelop Theaterkwartier is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan, met 
 dien verstande dat:  
 1. Een nieuwe locatie voor Underground alsnog wordt ingepast. 
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 2. Er tussen de Agora en de (evt.) woningbouw aan de oostzijde daarvan voldoende ruimte 
     wordt gecreëerd om een alzijdig zicht op de Agora te verzekeren. Deze woningbouw dient 
     op een natuurlijke wijze aan te sluiten bij de architectuur van de Agora. 
 3. Voor de twee woningbouwpercelen ten westen van de Agora gestreefd wordt naar gesloten 
      bouwblokken. 
 4. Maximaal wordt ingezet op vergroening van het gebied. 
 5. Fietsparkeren wordt op meerdere plekken in het Stadshart goed gefaciliteerd. 
 6. De Agorahof en de omgeving van het theater locatie blijven voor evenementen. 
 7. Te zorgen voor goede communicatie met de direct omwonenden t.a.v. mogelijke overlast 
      i.v.m. horeca en leisurefuncties, zonder dat dit ten koste gaat van de levendigheid van de 
       stad. 
e. Ter verzekering van een hoge architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke 
 kwaliteit wordt een supervisor aangesteld met voldoende handelingsbevoegdheid. 

 
Het amendement van LL inzake Ontwikkeling Theaterkwartier wordt verworpen met 29 stemmen 
tegen en de stemmen van LL voor. 
 
Het amendement van CU, GL, D66, SP, PvdA en CDA wordt aangenomen met 29 stemmen voor en 
de stemmen van LL tegen en wijzig besluitregel 2d. 
 
Het amendement van D66, CL, CU, CDA en PvdA wordt aangenomen met 29 stemmen voor en de 
stemmen van SP tegen en voegt besluitregel 2e toe. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
De motie van LL inzake participatie van burgers bij het ontwerp wordt verworpen net 17 stemmen 
tegen en de stemmen van SP, LL, PvdA, CDA en GL voor. 
 

8e. ABC-locatie 
1. het conceptontwerp voor de ABC-locatie vast te stellen. 
2. daarbij rekening te houden met de mogelijkheid om het ‘achter de slagboomparkeren’ te faciliteren.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

8f. Ontwerp Campus 
Geen bedenkingen te uiten bij het voornemen van het college het ontwerp voor de Campus van 
Kraaijvanger Architects vast te stellen als kader voor de verdere uitwerking en hierbij de wens uit te 
spreken dat dit belangrijke besluit als afronding van een langdurig besluitvormingsproces zal bijdragen 
aan de noodzakelijke kwalitatieve verbetering van het voortgezet onderwijs in Lelystad. 
 
Het amendement van LL inzake besluitregel 1 wordt verworpen met 29 stemmen tegen en de 
stemmen van LL voor. 
 
Het amendement van SP inzake besluitregel 1 wordt verworpen met 29 stemmen tegen en de 
stemmen van SP voor. 
  
Het amendement van de VVD inzake besluitregel 1 wordt aangenomen met 29 stemmen voor en de 
stemmen van SP tegen en wijzigt besluitregel 1. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

8g. Hoofdlijnennotitie Sociaal Domein 
1. Kennis te nemen van de Hoofdlijnennotitie Sociaal Domein en de Notitie inkoop- en 

sturingsmodellen sociaal domein; 
2. De in de Hoofdlijnennotitie Sociaal Domein opgenomen thema’s mee te geven voor nadere 

uitwerking in de Kadernota Sociaal Domein 2019 – 2023, en daarbij met name aandacht te 
besteden aan het intensiveren van de volgende strategische richtingen: 
a. Inzetten op meer eigen kracht en meer eigen regie 
b. Realiseren van een inclusieve samenleving 
c. Versterken van het voorveld/preventie 
d. Optimaliseren van maatwerk en vangnet voor kwetsbare inwoners 
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e. Verbeteren van de verbindingen binnen de 3 decentralisaties 
f. Bevorderen van de samenhang met beleidsterreinen buiten de decentralisaties 

 
Het amendement van LL inzake wijziging voorstel wordt verworpen met 29 stemmen tegen en de 
stemmen van LL voor. 
 
Het amendement van LL inzake wijziging besluitregel 1 wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 
de stemmen van SP en LL voor. 
 
Het amendement van GL, CDA, PvdA, D66, SP, CU wordt aangenomen met 29 stemmen voor en de 
stemmen van LL tegen en wijzigt besluitregel 2a.. 
 
Het amendement van SP en GL wordt verworpen met 27 stemmen tegen en de stemmen van SP en 
GL voor. 
 
Het raadsbesluit wordt aangenomen met 29 stemmen voor en de stemmen van LL tegen. 
 

9. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen (art. 38) 
 

10a. Motie Vreemd aan de Orde van de dag 
De motie van InwonersPartij, VVD, SP, CDA en GL inzake restafval wordt aangenomen met 29 
stemmen voor en de stemmen van LL tegen en draagt het college op: 
1. Voor de interpretatie van de stemming over de twee inzamelingsvarianten, het resultaat van de 
 stemming per woonbuurt leidend te laten zijn en zoveel mogelijk maatwerk voor de inwoners te 
 realiseren; 

2. Bij gestapelde woningbouw, de keus van de meerderheid van de betreffende bewoners uit te 

 voeren (voor zover dat binnen de beschikbare ruimte mogelijk is); 
3. Voorafgaand aan het geven van leverings- en/of realisatieopdrachten, de resultaten van de 
 stemming per buurt en het daaraan gekoppelde voor de gekozen inzameling, aan de raad ter 
 vaststelling aan te bieden; 
4. Bij toepassing van ondergrondse afvalinzameling, te voorkomen dat afval naast de vulopeningen 
 (moet) worden geplaatst door te zorgen voor goed functionerende installaties en tijdig legen van 
 volle opvangbakken; 
5. Te voorkomen dat grof huishoudelijk afval op straat belandt en daarbij te zoeken naar een goede 
 mix van maatregelen, waar het gratis ophalen van grof huishoudelijk afval deel van uitmaakt. 
 
Het college zegt de raad toe te willen kijken op buurtniveau hoe het beste clusters kunnen worden 
gemaakt om op deze manier de inwoners zoveel mogelijk tegemoet te komen. Ook zal er een 
juridische check plaatsvinden of de manier waarop dit wordt aangepakt niet tot problemen zal leiden. 
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10b. Motie Vreemd aan de Orde van de dag 
De motie van VVD, D66, InwonersPartij, SP, PvdA en CDA inzake Begrotingsmonitor wordt unaniem 
aangenomen en draagt het college op: 
1.  Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 mei 2018, de gemeenteraad een analyse aan te bieden, waarin 
 gedetailleerd wordt aangegeven waaraan en hoe de gelden over 2016 en 2017 zijn besteed. 
 Daarnaast moeten alle factoren en omstandigheden die hebben bijgedragen aan het oplopen van 
 het tekort inzichtelijk worden gemaakt. 
2.  De raad te informeren over welke concrete maatregelen zijn en/of worden genomen, om verder 
 oplopende tekorten binnen de jeugdzorg te voorkomen. 
3.  De raad te informeren over het beschikbare instrumentarium om de kosten voor de jeugdzorg op 
 korte termijn te gaan beheersen. 
 
Het college zegt de raad toe middels een kaderbrief een analyse aan te bieden hoe de gelden voor de 
jeugdzorg besteed moeten worden. Hierin worden concrete maatregelen meegenomen om tekorten te 
voorkomen en welke instrumenten daarvoor beschikbaar zijn. 
 

 
Vastgesteld in de raadsvergadering van 3 april 2018. 
 
 
De griffier      De voorzitter, 
 


