
Conclusie Beeldvormende sessies 30 november  2010 
 

 
                               
Sessie 1         Onderwerp:                    

Gladheidsbestrijdingsplan 
(plan) 
 
Conclusies van de voorzitter: 
Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen vervolg. 
 
Toezegging door het college: 
Er zal worden gekeken naar het opnemen van de Meerkoetenweg en de Meeuwenweg in de 
strooiroutes. Datzelfde geldt voor de toegangswegen van parkeerplaatsen ten dienste van de 
gezondheidscentra e.d. 
 
 
Sessie 2         Onderwerp: 

Lokale educatieve agenda 2011-2014 
(raadsvoorstel B10-06977) 
 
Conclusies van de voorzitter: 
Het onderwerp kan geagendeerd worden voor een oordeelsvormende sessie. 
 
Toezeggingen: 
- overzicht leerlingenvervoer: hoeveel leerlingen worden waar naartoe vervoerd + kosten. 
- voor de oordeelsvormende sessie wordt het plan van aanpak “be cool” aan de raad 
gemeld, waaruit de geoormerkte besteding van het bedrag van € 600.000,00 blijkt.  
 
Opmerking: 
Binnenkort wordt de nota “jongleren” door het college vastgesteld en daarna aan de raad 
aangeboden (onder meer over voorschoolse voorzieningen en harmonisatie) 
 
 
Sessie3         Onderwerp: 

Ontwikkelingen Flevokust 
(brief college 12 oktober 2010) 
 
Conclusies van de voorzitter: 
Het onderwerp is voldoende besproken en er behoeft geen vervolg aan te worden gegeven..  
 
Toezegging door het college: 
Het college is bereid de mogelijkheid van HVC, ook als mede-investeerder- in een zo vroeg 
mogelijk stadium bij de voorbereiding te betrekken, overigens in het kader van de 
businesscase.  



Sessie 4         Onderwerp: 

Grondexploitatie Warande 
(B10-05171) 
 
Conclusies van de voorzitter: 
Er is geen behoefte aan een oordeelsvormende sessie en het voorstel kan worden 
geagendeerd als A-stuk voor de raadsvergadering (14 december 2010). 
 
Toezegging door het college: 
De voor Warande gemaakte rekenexercitie wordt ter informatie aangeboden aan de raad. 

 
 
 

Conclusies Oordeelvormende sessies 30 november 2010 
 
 
Sessie 5         
Algemeen spreekrecht: 
Wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
 

5.1. verzelfstandiging openbaar onderwijs 
(B10-08165) 
Conclusie: kan als A-stuk naar de raad (14december 2010) 
 

5.2. heroriëntering horecaproducten en -processen 
(B10-06865)  
Conclusie: kan als A-stuk naar de raad (14 december 2010) 
 
 
Sessie 6        Onderwerp: 

Rapporten Rekenkamer Evaluatie en Doorwerking 
(raadsvoorstel A10-03419) 
  
Conclusies van de voorzitter:                                                     
Het voorstel kan ongewijzigd worden geagendeerd als A-stuk voor de raadsvergadering (14 
december 2010).  

 
 

 
  



 
Besluitenlijst gemeenteraad 16 november 2010 

 
agenda- 
punt Onderwerp Besluit 

7a.  Verzelfstandiging openbaar 
onderwijs (De Zevenster) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B10-08165 

De raad heeft kennisgenomen van de eindrapportage 
positionering De Zevenster.  
De raad heeft besloten het bevoegd gezag van de 
openbare z.m.l.k.-school De Zevenster over te dragen 
aan de stichting die in het kader van het 
verzelfstandigingsproces voor het openbaar primair 
onderwijs per 31 december aanstaande wordt 
opgericht. 
De betreffende statuten van het primair onderwijs worden 
daarop aangepast en gepasseerd bij de notaris ten tijde 
van de overdracht. 
De reserves en voorzieningen van De Zevenster worden 
overgedragen aan de nieuwe stichting. Deze worden 
vastgesteld op basis van de schoolbestuurlijke balans van 
de gemeente ultimo 2010.  
De overdracht van vermogen vindt plaats op basis van de 
schoolbestuurlijke balans ultimo 2009.  
Het juridische eigendom van het schoolgebouw met de 
bijbehorende gronden worden notarieel overgedragen na 
definitieve oplevering van het nieuwe schoolgebouw van 
De Zevenster.  
De raad heeft kennisgenomen van de instemming van de 
medezeggenschapsraad van De Zevenster en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het 
primair onderwijs. 
 

7b Heroriëntering 
horecaproducten en –
processen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B10-06865) 

De raad heeft besloten de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) 2010 als volgt te wijzigen: 
- “natte horeca” wordt op de lijst van categorale 
uitsluitingen geplaatst (art. 2:27 en 2:28B), waardoor geen 
exploitatievergunning meer benodigd is: 
- het verlof voor bedrijven waar geen alcohol wordt 
geschonken af te schaffen )art. 2:28H tot en met 2:28L).  
 
Met deze wijziging wordt voldaan aan het landelijk 
politieke doel om de lasten van zowel burgers als 
bedrijven met 25% terug te dringen.  
Het ondernemersklimaat voor de horeca in Lelystad wordt 
gunstig bevorderd en er wordt goede aansluiting 
bewerkstelligd bij de afspraken die gemaakt worden in het 
Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU).  
 

8 Aanpassing lening Stichting 
Agora 
 
Aangenomen amendement 
ingediend door IP, PvdA en 
Trots. 
 
 
 
 
 
 

De raad heeft de wens aan het college ter kennis 
gebracht dat de voorwaarden voor de optionele lening 
aan de stichting Agora zo worden aangepast dat 50% 
van de eventuele lening door de gemeente wordt 
kwijtgescholden wanneer de Stichting Agora in drie 
(3) aaneengesloten jaren (36 maanden) betreffende de 
jaren 2011, 2012 en 2013, op basis van minimaal 122  
voorstellingen per jaar, een sluitende exploitatie heeft 
gerealiseerd. 
 
De raad heeft geconstateerd dat de stichting Agora 
mogelijk niet op het afgesproken moment kan/zal voldoen 



 
 
 
 
 
 
 
 
B10-06592 

aan de leningsvoorwaarden door de raad in 2008 gesteld 
om voor een kwijtschelding van 50% in aanmerking te 
komen.  
De raad heeft overwogen dat het verstrekken van een 
lening echter bij zal dragen aan de versterking van een 
aantrekkelijk (cultureel) leefklimaat van de stad.  
De raad is van mening dat de stichting Agora uiteindelijk 
in aanmerking mag komen voor de lening inclusief de 
beoogde kwijtschelding van 50%. 
 

Toezegging door het college:  
 

Het college zal de raad op korte termijn schriftelijk 
informeren over de wijkafwerking Hanzepark, 

 
 Gr-IE 2-12-2010 
 


