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agenda- 
punt Onderwerp Besluit 

9 Rapport Rekenkamer  
over 
Stadsdienst Lelystad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B08-03301 

De raad heeft kennisgenomen van de aanbevelingen van de 
Rekenkamer van Lelystad uit de rapportage inzake de 
aanbesteding en het beheer van de Stadsdienst. 
De raad stelt de aanbevelingen in handen van het college om 
deze te betrekken bij de verdere besluitvorming over de nieuwe 
concessie voor de Stadsdienst. 
In het onderzoeksprogramma 2006-2007 van de Rekenkamer is 
opgenomen dat onderzoek wordt gedaan naar de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het proces van aanbesteding 
en beheer van de concessie voor het stadsvervoer in Lelystad. 
Het uitgevoerde onderzoek heeft 13 conclusies opgeleverd en daarop 
zijn 15 aanbevelingen voorgelegd aan het college.  
De aanbevelingen zullen worden betrokken bij de aanbesteding van 
de nieuwe concessieperiode voor het stadsvervoer van Lelystad, 
zodat het daartoe gevoerde bestuur wordt verbeterd. 
 

10 Aanvullend krediet 
reconstructie Batavia- 
Haven 
 
 
 
 
 
 
B08-07986 

De raad heeft een aanvullend krediet van € 740.000,00 (inclusief 
voorbereiding en toezicht, exclusief BTW) beschikbaar gesteld 
voor de uitbreiding van Bataviahaven. 
Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve bovenwijkse 
voorzieningen. 
 
De uitbreiding van Bataviahaven is afgerond. Om het werk financieel 
en administratief af te wikkelen en omdat belang gehecht wordt aan 
het behouden van de reservering ten behoeve van een tweede strand, 
is een aanvullend krediet noodzakelijk. 
 

11 Herziening 
grondexploitatie 
Oostervaart-oost 
 
  
 
B08-08802 

De raad heeft de herziene grondexploitatie Oostervaart-oost 2008 
vastgesteld en de geheimhouding op deze grondexploitatie 
bekrachtigd. 
In november 2003 is een (herziene) grondexploitatie Oostervaart-oost 
vastgesteld. Thans is een herziene grondexploitatie opgesteld om 
college en raad inzicht te geven in de actuele situatie voor wat betreft 
geldstromen en mogelijk risico’s. 
 

12 Ontvlechting en 
overdracht brandweer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B08-09620 

De raad heeft kennisgenomen van het overdrachtsdossier 
Brandweer Flevoland betreffende de gemeente Lelystad. 
De raad ziet een voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke 
verordeningen aan de nieuwe situatie tegemoet. 
De raad stelt voor de uitvoering van de brandweertaken op het 
huidige niveau een bedrag van € 4.656.803,00 (prijspeil 2008) 
beschikbaar aan Brandweer Flevoland.  
Door dit besluit wordt de mogelijkheid geschapen dat de brandweer 
Lelystad wordt ingepast in de Brandweer Flevoland per 1 januari 2009. 
De financiële middelen worden beschikbaar gesteld voor de uitvoering 
van brandweertaken die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen van de 
gemeente Lelystad. 
 

13  Burgerinitiatief  
“Verkeersoverlast 
sportpark Langezand” 
 

De raad heeft besloten: 
1. het college te verzoeken vóór 1 januari 2009 maatregelen 

te onderzoeken die leiden tot een substantiële 
vermindering van de verkeersoverlast die het gevolg is 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P08-07170 
 

van sportpark Langezand en de effecten van de inmiddels 
getroffen maatregelen te monitoren. 

2. ter voorbereiding van die voorstellen in ieder geval de 
mogelijkheid te onderzoeken om het bestemmingsverkeer 
voor het sportpark geheel dan wel gedeeltelijk af te 
wikkelen via alternatieve ontsluitingswegen. 

De indieners van het burgerinitiatief hebben last van het sterk 
toegenomen verkeer als gevolg van voertuigen die over de 
Sportparkweg rijden naar Sportpark Langezand. Om hun woon- en 
leefklimaat te beschermen hebben ze een voorstel bij de raad 
ingediend. 
Met het genomen besluit is tegemoetgekomen aan de wensen van de 
bewoners. 
 

14 Interpellatiedebat en 
motie ingediend door 
de fracties LL, GrL, IP, 
SP, CU en StP, inzake 
het werkeiland 
Lelystad-Haven 
 
P08-07170 
 

De raad heeft het debat over het werkeiland Lelystad-haven 
gevoerd. 
De ingediende motie wordt ingetrokken nadat het college heeft 
toegezegd onderzoek te zullen doen naar de eventuele gevolgen van 
de eigendomsverhoudingen. Als sprake is van ingrijpende gevolgen 
zal de raad worden geïnformeerd. 
 
 

15. Grondexploitatie 
Schoener-West 
B08-05400 
 

Doorgeschoven naar de vergadering van 4 december 2008 

16.  Kaderstelling 
Kampeernota Lelystad 
 
2 amendementen 
ingediend door VVD, 
PvdA, CDA en IP  
 
1 amendement 
ingediend door VVD, 
CDA en IP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B08-06306  

De raad heeft 3 amendementen aange nomen. 
 
Vervolgens heeft de raad het geamendeerde voorstel 
aangenomen en daarmee: 
1. uitgesproken dat de gemeente een positieve grondhouding 
heeft ten aanzien van een nieuwe, grootschalige ontwikkeling 
voor bungalows, eventueel in combinatie met kamperen en/of 
kampeerauto’s.  
2. besloten kamperen bij de boer tot te staan, waar er sprake is 
van een agrarische bestemming. Het maximum aantal 
kampeermiddelen vast te stellen op 25 en kamperen bij de boer 
niet tot te staan in het gebied rond het vliegveld. 
3. besloten: 
- als Geautoriseerde Overnachtingsplaatsen voor Kampeerauto’s 
(GOP’s) de volgende locaties nader uit te werken op 
haalbaarheid: Batavia Stad, de strekdam bij de Markerwaarddijk, 
de Flevomarina en het strand; 
 - te onderzoeken of er een overnachtingtarief in rekening moet 
worden gebracht; 
- op de locatie de strekdam bij de Markerwaarddijk geen 
aanvullende voorzieningen aan te leggen als water, elektra en 
sanitair. 
 
De raad heeft het college verzocht deze kaders nader uit te 
werken. 
  

17 Antwoord op 
schriftelijke vragen 
inzake evaluatie inhuur  
B08-09016 
 

Doorgeschoven naar de vergadering van 4 december 

18  Evaluatie jaarrekening 
en burap 

De raad heeft overeenkomstig het advies van de commissie van 
de rekening besloten de behandeling van deze evaluatie te 



 
B08-09277 

combineren met de behandeling van het rapport van de 
Rekenkamer.  
 

19 Wijkvisie Lelystad 
Zuidoost 
B08-07650 
 

Doorgeschoven naar de vergadering van 4 december  

20  Nota Reserves en 
Voorzieningen 2008 
B08-08950 
 

Doorgeschoven naar de vergadering van 4 december 

21 Herziening 
bestemmingsplan 
Landelijk gebied 
B08-09237 

De raad heeft overeenkomstig het voorstel van het college 
besloten dit agendapunt door te schuiven naar de volgende 
vergadering. De raad ontvangt een aangevuld voorstel.  
 

 
26 november 2008 Gr/IE 
 


