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De start in 2019

Mw. Buitink werd in
april 2019 opgevolgd
door mw. Verbeek

Wijzigingen in 2019

Dhr. Van Luxemburg
(Lokaal Lelystad) voegde
zich in december 2019 bij
de InwonersPartij

Dhr. Okma werd in
december 2019 opgevolgd
door mw. Messelink

Dhr. Schopman (VVD jan-maart en Lijst
Schopman maart-november) voegde zich
eind november 2019 bij Lelystads Belang

Mw. Niezen volgde de in
februari 2019 overleden
heer Raijmakers op.

Raadsbijeenkomsten
De Gemeenteraad organiseerde in 2019 in totaal 22
openbare raadsbijeenkomsten in het Stadhuis, gemiddeld
eens per twee weken op dinsdagavond. In dit overzicht is te
zien hoeveel moties en amendementen er zijn ingediend.
Een gemiddelde vergadering startte om 19.00u en liep ten
einde om 23.00 met uitschieters naar middernacht.

BOB-sessies Voorafgaand aan de Besluitvormende raadsbijeenkomst, organiseert de Gemeenteraad zgn. BOB-sessies. Een BOBsessie gaat over één bepaald onderwerp waarover de Gemeenteraad in een later stadium moet beslissen. Een BOB-sessie is
Beeld- Oordeels- of – tot slot- Besluitvormend raadsbijeenkomst. Inwoners en betrokkenen worden bij deze sessies in de
gelegenheid gesteld om mee te praten over het geagendeerde onderwerp. In 2019 behandelde de Gemeenteraad 70
onderwerpen.
Raadsbrieven brieven en informatienota’s van het College aan de Gemeenteraad.
Aangemelde insprekers burgers die gebruik maken van hun inspreekrecht tijdens de besluitvormende bijeenkomst.
Beantwoording schriftelijke vragen: vragen artikel 36 van de Gemeenteraad aan het College .
Raadsvoorstellen: het aantal in de raadsbijeenkomst behandelde raadsvoorstellen.

Begeleidingsgroep Omgevingswet
Doel is het gezamenlijk verkennen van de beleidsruimte voor
de raad, het delen van kennis en het procesmatig afstemmen
van de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021. Deze
belangrijke wet heeft grote impact op hoe een gemeente
vergunningen
verleent
voor
allerlei
initiatieven,
bouwactiviteiten, bedrijfsactiviteiten, evenementen etc.
Er zijn zes bijeenkomsten geweest. Daarin is o.a. een
marsroute voor de implementatie van de Omgevingswet
gepresenteerd en zijn verschillende aspecten van deze wet
belicht en besproken. Elke fractie kan met een
vertegenwoordiger deelnemen aan deze begeleidingsgroep.

Werkgroep Actieonderzoek Sociaal Domein
Een onderdeel dat niet in het jaarwerkplan stond, maar
wel door de griffie is opgepakt is de ondersteuning van
de werkgroep actieonderzoek. Op 19 november 2019
heeft de raad de motie actieonderzoek sociaal domein
unaniem aangenomen.
De werkgroep van 4 raadsleden heeft in december 2019
de opdrachtformulering opgesteld en 4 bedrijven
uitgenodigd een offerte uit te brengen. Doel van het
onderzoek is tweeledig, enerzijds het college middels
directe actie helpen bij het bieden van maatwerk én
anderzijds voor het bestuur het in kaart brengen van
knellende kaders die maatwerk in de weg staan. De
werkgroep kwam in 2018 9 twee keer bij elkaar.

Werkgroep Buitenraden en Werkbezoeken.
Deze werkgroep, bestaande uit 6 raadsleden en ondersteuning door de griffie, organiseert
de Buitenraden en Werkbezoeken. In 2019 kwam de werkgroep drie keer bij elkaar.
De Buitenraad heeft als doel burger en politiek dichter bij elkaar te brengen. De Buitenraad
is een (kennis)bijeenkomst gericht op interactie en algehele beeldvorming met inwoners op
een locatie buiten het stadhuis. De bijeenkomsten zijn gericht op een bepaald thema. In 2019
werden 2 Buitenraden en een fietstocht georganiseerd. De werkgroep organiseert ook
werkbezoeken t.b.v. beeldvorming en kennisvergaring. Welke commerciële en
maatschappelijke bedrijven zijn er actief in Lelystad, wat doen ze, wat kunnen wij als
gemeente verbeteren? Soms is een actueel thema aanleiding voor een werkbezoek. In 2019
zijn er 6 werkbezoeken georganiseerd.

Commissie van de Rekening
De Commissie van de Rekening gaat over de controlerende taak van de raad. De commissie heeft tot
taak de raad te adviseren over de rechtmatigheid- en doelmatigheid-aspecten van de besluitvorming
inzake de Planning & Controlecyclus (o.a jaarstukken, programmarealisatie en accountantsverklaring).
Tevens onderhoudt de commissie contacten met de accountant en de Rekenkamer.
In 2019 heeft de commissie een workshop risicomanagement gevolgd; de input hieruit is gebruikt voor
de nota risicomanagement. Tevens is de commissie geconsulteerd over diverse financiële
verordeningen en nota’s; na verwerking van de inbreng van de commissie op deze stukken zijn deze
door de raad vastgesteld. Eveneens heeft, in samenwerking met de Rekenkamer, een eerste experiment
plaatsgevonden met een bestuurlijk vooroverleg in het rekenkameronderzoek naar de regiegemeente.
De Commissie van de Rekening kwam in 2019 11 keer bij elkaar.

Presidium
Het presidium bereidt de agenda voor van de bijeenkomsten
van de raad en beoordeelt daarbij de prioriteit en de kwaliteit
van de aan de raad aangeboden stukken. Daarnaast handelt
het presidium de huishoudelijke zaken van de raad af. Het
presidium bestaat uit zes raadsleden. De voorzitter van de raad
(burgemeester) en de griffier nemen deel als adviseur. Het
presidium is 19 keer bij elkaar gekomen.

Fractievoorzittersoverleg
In 2019 is het fractievoorzittersoverleg 7 keer bijeen
geweest. Eind 2019 heeft het fractievoorzittersoverleg de
werkwijze en bevoegdhedenverdeling tussen het
fractievoorzittersoverleg en het presidium heroverwogen.

Regiegroep Bestuurlijke Vernieuwing
In februari 2019 heeft de raad, op voorstel van de regiegroep bestuurlijke vernieuwing, het
initiatiefvoorstel nieuwe (vergader)werkwijze raad vastgesteld. Daarna zijn er nieuwe formats
ontwikkeld voor andere typen BOB-sessies. De zogenaamde ‘verkennende gesprekken’ en
‘brainstormsessies’ zijn toegevoegd als variant. Ook wordt er geëxperimenteerd met
verschillende werkvormen. De hoorzitting Stadshart in september 2019 is hier een voorbeeld van.
In 2019 zijn 4 initiatiefvoorstellen opgesteld voor de strategische lange termijn agenda van de
raad. Het Reglement van Orde is eind 2019 de route van besluitvorming ingebracht en op 28
januari 2020 vastgesteld. Externe voorzitters voor de BOB-sessies is een wens van de raad,
vooralsnog mag dat niet (totdat de wetswijziging door de Eerste Kamer besloten is). Wel gaat de
raad experimenteren met externe gespreksleiders. De regiegroep kwam in 2019 2 keer bijeen.
(documenten inzien: www.lelystad.nl/raad --> raadsbijeenkomsten --> datum raadsbijeenkomst)




Werkbezoeken
Om op de hoogte te blijven van de economische en
maatschappelijke bedrijvigheid in de stad, ging de
Gemeenteraad op werkbezoek bij diverse bedrijven en
organisaties, commercieel en non-profit.

Fietsen langs Motiemarkprojecten
Na 3 motiemarkten is het natuurlijk interessant om zelf te
bekijken wat er van al die ideeën terecht is gekomen. Daarom
ging de raad op de fiets langs en op bezoek bij diverse
motiemarktprojecten o.a. bij de kinderboerderij, het
Respijthuis. Ook werden we hartelijk verwelkomd bij de
zeekadetten van het Zeekadettenkorps en in het Bultpark (foto).

De Motiemarkt
Alweer de vierde keer; dè markt waar inwoners hun ideeën
kunnen ‘pitchen’ en de politieke partijen enthousiast maken om
het idee te ‘adopteren’. Dit jaar 43 mooie ideeën en iets minder
bezoekers dan het voorgaande jaar. Van de 43 ideeën (moties)
krijgen er 15 een vervolg. Er is een totaalbudget van 150.000€
gereserveerd voor de ideeën uit de Motiemarkt. Een greep:
Entree Ponyclub opknappen, aanleg bijenstrook, aanleg
hondenspeelplaats Bultpark, opknappen schip Batavia.

In 2019…..

Buitenraad
Met de Buitenraad gaan de raadsleden buiten het stadhuis op pad. Rondom een
bepaald thema worden met en voor de betrokkenen (inwoners, ondernemers
etc.) informele bijeenkomsten georganiseerd. Doel: met elkaar in gesprek komen,
onderwerpen bespreken, kennis vergaren en in verbinding staan met de stad. Al
deze kennis wordt bij eventuele toekomstige besluitvorming meegenomen.

Hoorzitting Stadshart
Als nieuwe werkwijze heeft de raad geëxperimenteerd met een
hoorzitting. Diverse belanghebbenden (ondernemers,
projectontwikkelaars, horeca etc.) werden uitgenodigd in de raadszaal
om ‘gehoord’ te worden over hun ideeën, klachten en wensen met
betrekking tot het stadshart. De opbrengst werd meegewogen in de
besluitvorming.

Buitenraad
Lelystad-Haven
Jongeren

23 januari
26 maart

Werkbezoeken
HVC Sortiva
(afvalverwerking)
Lelystad Airport
Brandweer
Oostvaardersplassen
Ziekenhuis St. Jansdal
Politie

12 april
14 juni
3 september
4 oktober
29 november
10 december

Motiemarkt
Fietstocht langs
Motiemarktprojecten
Motiemarkt
Besluitvorming
Motiemarkt

2 juli
18 september

Hoorzitting Stadshart

17 september

15 oktober

unieke weergaven berichten op Twitter
16144

19507
12986

18570

18211
13864

13000

18200
12237

19359
15384

13632

Instagram
In 2019 is besloten het
‘slapende’ Instagramaccount @raadvanlelystad
met ingang van 2020 actief
te gebruiken en zo meer
jongeren te bereiken.

Opleiding en training
Raadslid zijn is een vak. Samen een gemeenteraad vormen is zelfs ‘een
vak apart’. Samen met de raad wordt voor elke vier jaar een
opleidingsplan opgesteld.
Tijdens de tweedaagse van de raad, is ook één dag beschikbaar
gehouden voor training. In heel 2019 konden de raadsleden de
volgende sessies volgen:

Audiovisuele apparatuur en informatisering
In 2019 vond een aanbesteding plaats om de raadszaal en de
zalen voor de BOB-sessies te voorzien van nieuwe audiovisuele
apparatuur (zoals grote schermen, microfoons, presentaties ook
online te volgen). En….met deze nieuwe voorzieningen is het ook
mogelijk om digitaal te stemmen en dit te volgen op het scherm
of thuis! De eerste raadsvergaderingen waarin raadsleden
digitaal hun stem uitbrachten hebben inmiddels plaatsgevonden.
Verdere doorontwikkeling in de digitalisering is voorzien met ons
Raadsinformatiesysteem (RIS), waarbij de stemresultaten digitaal
worden weggeschreven en alle stemmingen per raadslid
inzichtelijk en doorzoekbaar op de website getoond worden (ook
tijdens de live online uitzending op www.lelystad.nl/raad). In
samenwerking met de leverancier is in 2019 gewerkt aan de
verbetering van het RIS (iBabs) waarbij met name de zoekfunctie
verbeterd wordt; in 2020 zullen de resultaten hiervan zichtbaar
zijn.
Verder is er geëxperimenteerd met het live uitzenden van de
raadsbijeenkomsten op Facebook. Via een veilige
internetverbinding wordt dit in 2020 formeel gecontinueerd.








Uitleg gemeentelijke financiën
Participatie en lokale politiek in een veranderende samenleving
Debatteren
Omgevingswet
Positionering van de raad
Vervolgavond Integriteit en Morele Oordeelsvorming

Verder heeft elke fractie een eigen budget om de raadsleden en de
fractieassistenten cursussen en opleidingen te laten volgen.

Het organiseren van een Tweedaagse
voor de raad: Een cultuurdag en een
trainingsdag;
Het organiseren en begeleiden van
de regiegroep ‘Bestuurlijke
vernieuwing’;
Onderzoeken nieuwe
participatievormen en deze
organiseren (fietstocht, hoorzitting);
Uitbreiden digitale communicatie van
de raad via Social Media;
Professionaliseren
informatievoorziening vanuit de
raadzaal (digitaal stemmen,
vernieuwing schermen, verbeterde
uitzending online);
Verbeteren van het
RaadsInformatieSysteem (IBabs).

Stijnman, N.
Griffiemedewerker

Salariskosten Gemeente Lelystad / Griffie
(in euro's incl. sociale lasten, excl. inhuur)
532.000

Controle en onderzoekskosten 2019
€ 119.000

Vergoeding Gemeenteraad 2019*
€ 716.000

41.000.000
* de maandelijkse vergoeding voor een raadslid is gebaseerd op het aantal inwoners in de gemeente
en is in de wet vastgelegd: http://wetten.overheid.nl/BWBR0040198/2018-01-01#Circulaire.divisie9
Gemeente Lelystad bezetting 565 fte / Griffie bezetting 6,5 fte

