BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD
Datum: 6 mei 2014
Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Luchtenveld, Fackeldey, De Jager, Jansen en Jacobs alsmede secretaris Versteeg.
Afwezig:
Agendanummer: 19
Agendanummer

Onderwerp

Besluit

Collegevergadering
I

Besluitenlijsten 22 april 2014

Vast te stellen.

III

Voorstellen A-procedure (zie lijst)

Te besluiten conform voorstel.

IV
IV-1

Voorstellen B-procedure (openbaar)
Voorstel 141016085 van DVL-VTO:”Zienswijze begroting
OFGV 2014 en 2015”

IV-2

Voorstel 141009737 van DVL-VTO:”Decentralisatie
Wabo-taken”

IV-3

Voorstel 141020696 van EVO-EV:”Intentieverklaring
Vredeswijk”
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1. De raad voor te stellen geen zienswijzen op de begrotingswijziging 2014
en de ontwerpbegroting 2015 in te dienen bij het bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
2. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op voorhand te
informeren dat er geen zienswijze wordt ingediend onder voorbehoud van
bekrachtiging door de raad.
3. De Omgevingsdienst Flevoland verzoeken om in de toekomst
transparanter aan te geven wat de voorgestelde wijzigingen zijn en hoe
deze financieel worden vertaald.
1. De milieutaken voor de (voormalige provinciale) inrichtingen, waarvoor de
gemeente per 1 januari 2014 bevoegd gezag is, te beleggen bij de
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV).
2. De raad voor te stellen de gelden die via het gemeentefonds worden
ontvangen voor uitvoering van deze taken één op één door te zetten naar
de OFGV.
3. De begroting aan te passen waarbij de in de december circulaire
toegekende middelen voor uitvoering van betreffende taken toegekend
worden aan de middelen voor de OFGV.
1. Met betrekking tot het project “Vredeswijk” richting de initiatiefnemers een
positieve grondhouding uit te spreken m.b.t de zoeklocatie Campuszone.
2. Hiertoe middels een reserveringsovereenkomst afspraken maken omtrent
een periode om te bezien of dit project op die locatie haalbaar is.
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IV-4

Voorstel 141019472 van BLD-SMB:”Regionale
samenwerking sociaal domein (Wmo/Jeugdzorg)”

IV-5

Voorstel 141020807 van IBP-PM:”Flevokust”

IV-6

Voorstel 141020705 van IBP-PM:”Beantwoording vragen
Groen Links over initiatief Flevomarkt”

IV-7

Voorstel 141020907 van BOR-B:”Beantwoording vragen
ex art 38 Dierenwelzijnsbeleid”

0. Akkoord te gaan met de uitwerking van een centrumregeling ten behoeve
van de regionale samenwerking op het terrein van jeugdzorg en
Wmo/AWBZ voor de regio Flevoland voor de periode 2015 t/m/2017.
1. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over dit besluit met de
toezegging dat de uitgewerkte regeling zal worden voorgelegd ter
besluitvorming.
De raad met bijgaande brief te informeren over de stand van zaken van de
besluitvorming inpassingsplan/bestemmingsplan Flevokust.
Het verzoek om inlichtingen (art.169 derde lid gemeentewet/artikel 40
Reglement van Orde) d.d. 3 april 2014 van de raadsfractie van Groen Links
met bijgaande brief te beantwoorden.
De vragen over dierenwelzijn van OPA Plus te beantwoorden conform
bijgevoegde brief.

Vastgesteld in de vergadering van d.d. 27 mei 2014.
, voorzitter.

, secretaris.
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A-besluiten,
behorende bij vergadering college d.d. 6 mei 2014
Portefeuillehouder

Voorstel
nummer

Omschrijving

Voorgesteld besluit

Besluit

141018610

Verklaring van
vernietiging
archiefbescheiden

141020120

Voorontwerpbeste
mmingsplan
Bataviakwartier

J. Fackeldey

141019801

Aanvraag
omgevingsvergunn
ing zorgeenheden
de Groene Velden

1. De verklaring van vernietiging betreffende de vernietiging van
archiefbescheiden van de Stichting gezondheidszorg Oostelijk Flevoland en
de Geneeskundige en Gezondheidsdienst van het Openbaar Lichaam
Zuidelijke IJsselmeerpolders, toekomstig gebied gemeente Lelystad vast te
stellen.
1. Het voorontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor het overleg ex artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan toe te zenden aan de wettelijke
overleginstanties met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen ter kennis
van uw college te brengen.
3. Geen inspraak te houden.
1. Dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven de ingezette procedure
te staken dan wel het plan aan te passen.
2. De omgevingsvergunning conform artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het afwijken van het
bestemmingsplan de Groene Velden voor de realisatie van 14 zorgeenheden
op het perceel De Groene Velden 157-159, te verlenen

Besluit
conform
genomen via
spoedproced
ure 28-42014

W. de Jager
W. Jansen

141019283

Informeren raad
inzake arrest
hoger beroep
Bovenwater

141017266

Verkeersbesluiten
gehandicaptenpark
eerplaatsen voor
algemeen gebruik
diverse locaties

Burgemeester
R. Luchtenveld

1. De raad met bijgaande raadsbrief te informeren over het arrest van het Hof
Arnhem - Leeuwarden in de zaak van een bewoner tegen de gemeente inzake
overlast door blauwalg vanuit recreatieplas ’t Bovenwater
2. De bewoners in de directe omgeving van het Bovenwater met bijgaande
bewonersbrief te informeren over de consequenties van dit arrest voor het
maaibeheer van de zeilplas
2. Ten behoeve van het aanduiden van gehandicaptenparkeerplaatsen voor
algemeen gebruik de volgende verkeersbesluiten vast te stellen:
 Atolplaza, Schor 1-9 (2x), verkeersbesluit registratienummer: 141016919 en
bijbehorende tekening registratienummer: 141016923;
 Olandhorst, Oostranddreef 1 (2x), verkeersbesluit registratienummer:
141016826en bijehorende tekening registratienummer: 141016835;
 Basisschool en kindcentrum Warande, Buizerdweg 31 (1x) verkeersbesluit
registratienummer: 141014120 en bijbehorende tekening registratienummer:
141017312.

Besluit
conform
genomen via
spoedproced
ure 28-42014

M. Jacobs
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