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Algemene inleiding
Algemene inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de gemeente Lelystad, een zelfstandig te lezen 
verantwoording over het jaar 2017. Samen met de jaarrekening 2017 vormen deze 
documenten de jaarstukken 2017 van de Gemeente Lelystad. De jaarstukken worden 
opgemaakt volgens de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Het jaarverslag 2017 is als volgt 
opgebouwd:

 Verantwoording op taakveld
 Paragrafen

Met de Verantwoording op taakveld legt het college verantwoording af over de 
realisatie van de beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten zoals genoemd in de 
Programmabegroting 2017. Met de paragrafen legt het college verantwoording af 
over de in de Programmabegroting 2017 genoemde beleidslijnen met betrekking tot 
relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Naast de verantwoording 
op beoogde effecten worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.

 Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn geconsolideerd weergegeven 
op taakveld niveau. Het saldo van de afwijkingen kleiner dan €100.000,- 
staat vermeld onder de noemer ‘niet toegelichte kleine verschillen’.

 Financiële afwijkingen worden door middel van een ‘V’ of een ‘N’ 
onderverdeeld naar Voordelen- dan wel een Nadelen ten opzichte van de 
begroting.

 Het BBV schrijft voor dat de budgetten ingedeeld moeten worden naar 
incidentele- en structurele budgetten. Indien het totaal aan structurele lasten 
volledig wordt gedekt door structurele baten is er sprake van ‘materieel’ 
begrotingsevenwicht. In het jaarverslag wordt bij de paragraaf 
Weerstandsvermogen nader ingegaan op dit onderdeel.

 Incidentele en structurele afwijkingen: in de financiële analyse is in de tekst 
aangegeven of de afwijking incidenteel of structureel is. Bij een structurele 
afwijking zal er in de nieuwe begroting hiervoor een oplossing moeten worden 
gevonden.

1. Beleidsbegroting
2. Beleidsbegroting
Het jaarverslag is opgebouwd uit drie afzonderlijke onderdelen:
1.1 Intensiveringsvelden
Bij de kadernota 2017 – 2020 is een eerste aanzet om te werken met 
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intensiveringsvelden door de raad vastgesteld en vormden de bestuurlijke 
prioriteiten van afgelopen periode. Bij het jaarverslag geeft het college met de 
intensiveringsvelden een terugblik op de stand van zaken, de specifieke uitdagingen 
en de gehanteerde aanpak.
1.2 Taakvelden
Met de Verantwoording op taakveld legt het college verantwoording af over de 
realisatie van de beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten zoals genoemd in de 
Programmabegroting 2017.

 de bijbehorende gerealiseerde baten en lasten 2017;
 de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
 het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de 

begrotingsmonitoren 2018;
 de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk), met daaruit afgeleid 

een duiding van de beïnvloedbaarheid van deze baten en lasten;
 de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten en 

wat daarmee beoogd wordt te bereiken;
 de aan het taakveld gerelateerde beleidsnota’s en indien van toepassing de 

vermelding van aan dit taakveld verbonden partijen (alleen indien er zowel 
een bestuurlijk- als financieel belang is).

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling 
verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met 
aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context van deze cijfers beter te 
kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het 
Nederlands en Flevolands gemiddelde.
1.3 Paragrafen
De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de gemeentebegroting. Zaken als de 
gemeentelijke bedrijfsvoering, de financiering en het beleid omtrent de onderhoud 
van kapitaalgoederen lopen dwars door de hierboven beschreven intensiverings- en 
taakvelden heen. Dit is ook de reden dat het BBV gemeenten verplicht dit type 
informatie in afzonderlijke paragrafen uit te werken. Met de paragrafen legt het 
college verantwoording af over de in de Programmabegroting 2017 genoemde 
beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten en de lokale 
heffingen.
 

1.1 Intensiveringsvelden

1.1 Intensiveringsvelden

1. De drie decentralisaties als hefboom
Aanleiding
In het sociale domein voltrekt zich in hoog tempo een aantal fundamentele 
veranderingen. Gemeenten dragen sinds 1-1-2015 de verantwoordelijkheid voor de 
Jeugdzorg, voor nieuwe Wmo-taken vanuit de AWBZ en voor de Participatiewet. 
Hiermee zijn gemeenten in belangrijke mate verantwoordelijk geworden voor de 
activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding, verzorging, hulp en re-
integratie. De decentralisatie van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen 
van het rijk naar lokaal niveau dwingt gemeenten, maatschappelijke instellingen, 
bedrijven en burgers om zich te bezinnen op hun rol en positie in het lokale sociale 
domein. Dit geldt ook voor de vierde decentralisatie, die van passend onderwijs, 
waarbij de regie niet zo zeer bij de gemeente, maar bij het onderwijs ligt. De 
noodzaak om samen te werken aan vernieuwing en nieuwe verhoudingen is groter 
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dan voorheen. De ruimte daarvoor ook. Om de kansen die de decentralisaties bieden 
optimaal te benutten, is het zaak om te komen tot meer samenhang op het terrein 
van de participatie, ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp. Hiermee ontstaat een 
unieke kans om het complexe sociale domein flink te vereenvoudigen.
Wat streven we na?
Dit intensiveringsveld draagt de naam "De 3 D’s als hefboom". De gedachte is dat de 
drie decentralisaties kunnen of moeten worden aangegrepen om een groter 
maatschappelijk effect te sorteren. Dit maatschappelijke effect moet worden bereikt 
op de reeds bestaande doelstellingen in het Lelystadse sociale domein. Deze 
doelstellingen zijn nog steeds valide en bewijzen zich dagelijks in de praktijk.
Het zijn:

1. Gezond en veilig opgroeien;
2. Meedoen naar vermogen/zelfredzaamheid en sociale participatie;
3. Verhogen arbeidsparticipatie;
4. Vergroten financiële zelfredzaamheid.

Op deze doelstellingen willen we intensiveren, meerwaarde creëren. Grote vraag is 
uiteraard, hoe gaan we dat doen? We denken het antwoord gevonden te hebben in 
de integratie van de drie afzonderlijk gestarte decentralisaties. Integratie van de 
jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie levert een 
synergie op die de beoogde maatschappelijke meerwaarde zou kunnen creëren.
Die gedachte in niet helemaal nieuw. Er wordt al langer gezinspeeld op de noodzaak 
om tot één regime voor het sociale domein te komen. Ook in Lelystad is dit besef 
aanwezig. Waar we er voor hebben gekozen om aanvankelijk de drie decentralisaties 
afzonderlijk zo goed mogelijk neer te zetten, is er nu ruimte om aan een integratie te 
werken. In verschillende sporen is dat ook al aan het ontstaan.
In deze intensiveringsopgave willen we die ontwikkeling ondersteunen en versterken. 
We presenteren hieronder 5 instrumenten die –naar verwachting- een bijdrage gaan 
leveren aan de beoogde integratie op het sociale domein.
Uitwerking
Hieronder wordt een schets op hoofdlijnen gegeven van het intensiveringsveld De 3 
D’s als hefboom. Als er bestuurlijke instemming blijkt te zijn met deze opzet dan 
dient er een uitwerkingsplan te worden opgesteld waarin bovenstaande concreet en 
gedetailleerd wordt uitgewerkt, inclusief een tijdpad. Hierbij gaan we uit van de 
gedachte van een pilot met een beperkt aantal gezinnen voor een beperkte duur.

 
Algemeen
Dit intensiveringsveld is gestart om samenhang te bevorderen tussen de drie 
domeinen. Zowel de op de uitvoering gerichte ambities binnen de afzonderlijke 
domeinen, als de noodzakelijke samenhang tussen de domeinen hebben ertoe geleid 
dat er met ingang van 2019 een Kadernota Sociaal Domein wordt opgesteld. De 
uitgangspunten van deze kadernota zijn vastgelegd in een "Hoofdlijnennotitie Sociaal 
Domein", vast te stellen door de raad.
In 2018 wordt de kadernota opgesteld. Deze kadernota leidt ertoe dat het 
intensiveringsveld beëindigd kan worden. Alle gestelde doelen en ambities krijgen 
een plek in de kadernota. Uiteraard wordt er in 2018 gewoon verder gewerkt aan het 
realiseren van de doelen, waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid van 
inwoners centraal staat.
Integrale toegang
Inmiddels zijn zowel de Sociaal wijkteams als de Jeugd- en gezinsteams gehuisvest 
in de nabijheid van elkaar en de inwoner. In 2017 is tevens gestart met het 
intensiveren van de relatie met huisartsen. Door samen met huisartsen in een vroeg 
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stadium breder te kijken naar de problematiek binnen een gezin kunnen veel 
problemen in de toekomst worden voorkomen.
Gezinsregie
Het project "De stad is van ons allemaal" is na een pilotfase in 2016/2017 uitgebreid 
met een onderzoek naar 20 gezinnen in 2018. Deze gezinnen worden geselecteerd 
door zowel Sociaal wijkteam, Jeugd- en Gezinsteam als participatiecoaches. Samen 
met deze gezinnen wordt volgens de methode van participatief onderzoek gezocht 
naar oplossingen over de grenzen van de bestaande kaders heen. De resultaten van 
deze volgende fase zullen naar verwachting na de zomer gepresenteerd kunnen 
worden.
Integrale ondersteuning
Uiteraard zijn alle ontwikkelingen binnen de bovenstaande ambities erop gericht om 
integrale ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners. Steeds meer wordt over de 
domeinen heen gekeken en er vindt tijdig afstemming plaats tussen bijvoorbeeld 
jeughulp en Wmo wanneer de 18-jarige leeftijd van een jongere in zicht komt.
Om deze integrale ondersteuning te kunnen realiseren is goede 
informatievoorziening- en uitwisseling van groot belang. Voor de doorontwikkeling 
vormt de visie "Lelystad Digitaal 2020" het vertrekpunt. Digitaal, integraal en 
effectief worden informatieprocessen in de keten van uitvoerenden op elkaar 
aangesloten. Dit stelsel is niet alleen bedoeld voor uitvoerders maar juist ook voor de 
inwoners.
Meedenkfunctie
De maatschappelijke organisaties in Lelystad zijn betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de eerder genoemde hoofdlijnennotitie sociaal domein. Ook bij 
het opstellen van de kadernota zullen zijn in 2018 hun input kunnen leveren.
Er loopt momenteel een proces om te komen tot een integrale cliëntenraad 
Wmo/Jeugd. Verwachting is dat dit in 2018 geëffectueerd kan worden. Het domein 
participatie maakt gebruik van een zogenaamd participatieplatform. Dit platform is 
georganiseerd bij de organisaties zelf. Er wordt onderzocht hoe dit goed kan worden 
aangesloten op de genoemde integrale cliëntenraad.

2. Stad van, voor en door jongeren
Het intensiveringsveld heeft vorm gekregen
De jongeren van Lelystad Creates hebben zich ten doel gesteld om de jongste 
generatie te verenigen door middel van inspiratie, ondernemerschap en kennis. In 
2017 is dat gelukt, doordat zij activiteiten voor jongeren hebben georganiseerd. 
Naast de activiteiten voor en door jongeren werken we met de partners in de stad 
aan het versterken van het onderwijs en het creëren van een positieve 
leefomgeving. We zien dat er in de stad een goede ondersteuningsstructuur staat. 
Ons uitgangspunt is jongeren iets te laten toevoegen aan Lelystad. Hierbij bieden wij 
als gemeente kansen (jongeren kunnen gebruik maken van het jongerenbudget, 
vanuit mensen maken de buurt) en ondersteuning, onder meer door de inzet van 
team Ollie voor de begeleiding van de jongeren.
Binnen het intensiveringsveld benoemen we de context van alle initiatieven die ertoe 
bijdragen dat jongeren gezond en fijn op kunnen groeien in Lelystad en uiteindelijk 
in Lelystad hun talent ook in kunnen zetten. Daar waar het accent binnen de andere 
pijlers van dit intensiveringsveld ligt op het eigenaarschap van jongeren kan het 
intensiveringsveld een specifieke aanjaagfunctie vervullen. We hebben gekozen voor 
de onderstaande pijlers binnen het intensiveringsveld:

Eigenaarschap bij jongeren
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‘Lelystad is in beweging’. Wij zien de spirit om in beweging te komen en bij te dragen 
aan positieve verandering in Lelystad bij jongeren in Lelystad, maar vooral bij de 
jongeren van Lelystad Creates. In april 2017 zijn we gestart met de werving en 
selectie van jongeren uit het voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en 
hoger onderwijs. Het is gelukt om 15 jongeren van verschillende opleidingsniveaus 
en scholen (SGL, de Rietlanden, MBO College Lelystad, Windesheim Flevoland en 
Inholland) enthousiast te maken om mee te doen. Om de 2 tot 3 weken is het team 
afgelopen jaar bijeengekomen. Zij hebben zich daarbij gericht op het organiseren 
van activiteiten en events rondom:

1. Ondernemerschap en creativiteit
2. Empowerment en coaching
3. Kennis, kunde en kwaliteiten

Het eerste publieke event dat team Lelystad Creates heeft georganiseerd vond plaats 
op zaterdagmiddag 15 juli 2017 op het marktplein in Lelystad. Ter voorbereiden op 
het event heeft Lelystad Creates een film gemaakt met interviews over het leven als 
jongere in Lelystad (http://www.lelystadcreates.nl/producties/).
Het doel van het event was meer naamsbekendheid te genereren en kennis te 
maken met jongeren en andere geïnteresseerden. Het event heeft circa 50 
bezoekers getrokken. Op dit eerste event werd onder meer een podium geboden aan 
Esmee van Loon, een 19-jarige studente én zelfstandig ondernemer in fotografie en 
videoproductie. Met haar presentatie motiveerde ze leeftijdsgenoten om hun talent 
serieus te nemen.
In 2017 heeft Lelystad Creates daarnaast gericht advies gegeven over stedelijke 
ontwikkeling, jongerenparticipatie bij de lokale verkiezing van 2018 en de aanpak 
van voortijdig schoolverlaters. Vanuit (lokale) overheid wordt het team frequenter 
benaderd. De doelstelling is om gaandeweg ook voor onderwijs en ondernemers een 
klankbord te zijn.
Loopbaanontwikkeling is een belangrijk item binnen het team. Tijdens de 
gezamenlijke bijeenkomsten is er daardoor veel uitwisseling over werk- en 
studiekeuzes, talentontwikkeling en soortgelijke thema’s. In 2017 is de voorbereiding 
getroffen voor een aantal Masterclasses en Room for Discussion die 2018 worden 
gehouden. Ook is de excursie naar new town Milton Keynes voorbereid die in februari 
op de planning staat.

Onderwijs is de basis
Het afgelopen jaar hebben we vanuit de Lokale Educatieve Agenda verschillende 
initiatieven genomen om samen met het onderwijs de forse vereveningsopdracht 
vanuit passend onderwijs te kunnen invullen. Een mooi voorbeeld hiervan vormen de 
arrangementsklassen, hiermee zijn we er gezamenlijk in geslaagd een aantal leerling 
voor het reguliere onderwijs te behouden. Er zijn inmiddels drie 
arrangementsklassen opgestart, om kinderen uit de doelgroep BBL/KBL en 
TL/Havo/VWO te kunnen bedienen. Zodoende is er een dekkend aanbod voor heel 
Lelystad. Vanuit ons succesvolle Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid hebben we 
ingezet op taal. We hebben gekozen voor een verbreding naar groep 3 en 4, hiervoor 
is vanaf 2018 extra geld gereserveerd. We zijn intensief in gesprek geweest met het 
VO- en het MBO over de nieuwe jonge Lelystedelingen uit onder andere Eritrea en 
Syrië. Hierbij richten we ons op voltijds onderwijs met extra accent op taal, dit 
hebben we afgelopen jaar onder meer vormgegeven in Entree Taal. Het aantal 
voortijdig schoolverlaters is het afgelopen schooljaar gedaald. Een mooi resultaat, 
maar omdat het verzuim nog steeds stijgt houdt dit onze aandacht. De verbinding 
tussen het onderwijs en het bedrijfsleven vinden we erg belangrijk. Het afgelopen 
jaar zijn er in het kader van loopbaanoriëntatie weer een 166 jongeren op 

http://www.lelystadcreates.nl/producties/).
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sollicitatietraining geweest en hebben 470 groep 7- en 8 leerlingen een bliksemstage 
gehad. Bij goed onderwijs horen ook goede en passende schoolgebouwen. Het 
besluit van het afgelopen jaar om nieuwe huisvesting te realiseren voor het 
voortgezet onderwijs, geeft de mogelijkheid om het vernieuwde onderwijsconcept 
vorm te geven. Daarmee kan een belangrijke en noodzakelijke kwaliteitsslag tot 
stand worden gebracht.
Het creëren van een positieve leeromgeving
De pedagogische basis is door de gemeenteraad vastgesteld. Dit geeft handvatten 
voor het verder ontwikkelen van een positieve leefomgeving voor kinderen, jongeren 
en gezinnen. Wij zijn het afgelopen jaar in gesprek geweest over de jongerenlokalen, 
maar geloven dat we meer in moeten zetten op events en initiatieven zoals de 
creatieve broedplaats. Voor dit soort initiatieven hebben we het jongerenbudget 
ondergebracht bij "mensen maken de buurt". In de afgelopen periode hebben we om 
veiligheidsproblemen te voorkomen ingezet op extra jongerenwerk en met resultaat. 
De afgelopen jaarwisseling is rustig verlopen en er worden inmiddels diverse 
sportactiviteiten (voetbal, kickboksen) verzorgd die goed bezocht worden. In 
december is er een goed bezochte bijeenkomst over Jeugd en Veiligheid gehouden 
die tot een aantal zeer concrete actiepunten heeft geleid die in 2018 worden 
opgepakt. Lelystad wil een stad zijn waarin ieder kind de kans krijgt om zich fysiek, 
mentaal en sociaal te ontwikkelen door deelname aan sport in verenigingsverband en 
/ of actieve kunstbeoefening. Het afgelopen jaar (stand 24 november 2017) hebben 
145 kinderen gebruik gemaakt van het Jeugdcultuurfonds en 731 kinderen van het 
Jeugdsportfonds.

3. Meer en ander werk
Aanleiding
De excentrische ligging binnen metropoolregio Amsterdam, groei die achterblijft bij 
de verwachtingen, achterblijvende werkgelegenheid, onevenwichtige 
bevolkingssamenstelling, mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 
bovengemiddelde werkloosheid, relatief veel uitkeringsgerechtigden, relatief lage 
inkomens en negatieve beeldvorming zijn belangrijke uitdagingen voor Lelystad. 
Daartegenover staan de wil om de stad verder te ontwikkelen, de ruimte, het 
aanwezige arbeidspotentieel, de nabijheid van Amsterdam, de goede bereikbaarheid 
en de goede verstandhouding met andere overheden, bedrijfsleven en instellingen. 
Werk is een van de toonaangevende ontwikkelingslijnen. 2017 lijkt het jaar van de 
omslag voor de perspectieven van Lelystad. Het verzilveren van de kansen is meer 
dan ooit actueel. Via het intensiveringsveld "Meer en ander werk" wordt de 
economische opgave verbonden aan de sociaal economische opgave. Als deze 
verbinding niet slaagt zal de tweedeling in de Lelystadse samenleving verdiepen.

Er zijn 4 sporen uitgezet:
Spoor 1: 50+
In Lelystad is het aantal niet werkende werkzoekenden gedaald van 5.739 (januari 
2017) naar 3.665 personen (december 2017). (bron UWV). Dat is 9,3% van de 
beroepsbevolking eind 2017. De daling is met name groot bij de jongeren tot 27 
jaar. Wat de 50 + betreft is het een daling van 2.360 (41 %) personen in januari 
2017 naar 1.811 (49 %)in december 2017.

 Ad 1
Het Lelystad Akkoord heeft een masterclass 'Inclusief ondernemen' 
aangeboden. Deze masterclass bestaat uit 4 modules die aansluiten bij het 
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thema "inclusief ondernemen" waarin aandacht besteed wordt aan de 
doelgroep 50 +.

 Ad 2
Er is nog geen specifiek opleidingsfonds ingericht. Wel is het RIF-project 
Techpact Flevoland van het ROC Flevoland traject beschikbaar voor de 
doelgroep en worden voorbereidingen getroffen voor de lokale invulling van 
het House of Skills (MRA project).

 Ad 3
De subsidiereling Arbeidsplaatsenregeling Lelystad is van kracht t.b.v. de 
ondernemingen die zich aan de Flevokust gaan vestigen.

Nieuwe banen
Het project richt zich op bijstandsgerechtigden die door omstandigheden – anders 
dan een fysieke, psychische of psychologische beperking – een afstand hebben tot 
de arbeidsmarkt. Hier moet onder meer gedacht worden aan factoren als leeftijd 
(50+) en duur van werkloosheid. Het project kenmerkt zich door een nieuwe 
methodiek. Samen met de werkgever wordt gekeken naar banen die in de (nabije) 
toekomst zullen ontstaan. Op grond van de competentieprofielen die bij de 
betreffende banen horen worden vervolgens kandidaten uit het bestand opgeleid en 
(onder aanloopcontracten) geplaatst.
Het project is van start gegaan. Fase 1 - inventarisatie en analyse van de 
markt(kennis) en onderzoeksmethoden - is inmiddels afgerond. Er heeft een brede 
orienterende gespreksronde plaatsgevonden met werkgevers die bereid zijn 
gevonden een actieve rol te vervullen. Op dit moment worden de eerste potentiele 
banen samen met de werkgevers in kaart gebracht met de intentie om deze voor de 
zomer nog in te vullen, waardoor de eerste proefbanen van start kunnen gaan.
Spoor 2: Top 100 lijst (Exploiteren van potentiele lokale economie)
De economie trekt weer aan en in Lelystad manifesteert zich dit in een ongekend 
tempo. Het aantal leads is in de eerste maanden van 2017 verdubbeld ten opzichte 
van het hele jaar daarvoor. Vermoed wordt dat er niet alleen sprake is van een 
conjuncturele verbetering (en met uitgestelde vraag), maar dat er tevens sprake is 
van een structurele verbetering in de positie van Lelystad. De komst van Inditex kan 
een bevestiging hiervan zijn. Door het aantrekken van de economie zijn in 2017, 
conform de EZ-agenda, kansen verzilverd en is de basis gelegd voor de komst van 
nieuwe vestigingen in 2018. Voorbeelden zijn: Inditex, CTU en Kloosterboer. Naar 
verwachting zal de werkgelegenheid in Lelystad de komende jaren aanzienlijk 
toenemen.
Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
Het arbeidspotentieel van Lelystad is één van de factoren voor het aantrekken van 
economische activiteiten. De SVOL en het MBO College hebben aan een vergaande 
samenwerking/integratie van het VMBO en MBO onderwijs in de stad gewerkt. 
Permanente verbetering van het onderwijs en het ontwikkelen van competenties 
maken daarom een cruciaal onderdeel uit van dit intensiveringsveld.
Het ROC Airport (Hoofdorp) en het MBO College Lelystad richten hebben een 
samenwerkingscollege opgericht op de luchthaven waar opleidingsactiviteiten rond 
(luchtvaart)dienstverlening, onderhoud en logistiek gebundeld gaan worden. De 
samenwerking met het bedrijfsleven in de beroepencampus biedt perspectief op 
uitdagend en contentrijk onderwijs in de stad. Er is een samenwerking overeenkomst 
onderwijs en werkgelegenheid op en rond de luchthaven gesloten. Het MBO en het 
Werkbedrijf zijn actief in de weer om via scholing en arbeidstoeleiding aan de 
personeelsbehoefte bij de nieuw te vestigen bedrijven te voldoen. Concrete 
afspraken met de luchthaven, het consortium bedrijven dat de exploitatie van de 
luchthaven voor haar rekening neemt en Inditex zijn gemaakt.
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Spoor 3: Toerisme
2017 was het eerste jaar van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. Er is 
veel gedaan in de voorbereidende sfeer en daarmee is er een basis gelegd voor de 
uitvoering in 2018 en verder. Samen met toeristische partners zijn 
programmeringsplannen gemaakt voor een drietal toeristische gebieden. We hebben 
de samenwerking met andere partners zoals de provincie en de MRA verder 
geïntensiveerd. En ook is City Marketing Lelystad een volwaardig partner geworden. 
In 2018 plegen we inzet op marketing en promotie gericht op de toeristische 
doelgroep en potentiele investeerders en ontwikkelaars. We gaan de toeristische 
poorten en parels, waaronder Lelypoort, Batavia Kwartier en Werkeiland, 
ontwikkelen aansluitend bij de (gezamenlijk) gekozen gebiedsprofielen en voeren de 
programmeringsplannen samen met onze gebiedspartners uit. Door goed aan te 
haken op kansen vanuit de regio, zoals de regionale hotel- en verblijfsstrategie, de 
riviercruises en strategische agenda Toerisme in de MRA ontstaat er ruimte voor 
verdere toeristische ontwikkeling en profilering van de stad.
Spoor 4: Versterken circulaire economie
Op het gebied van circulaire economie is geparticipeerd in een project van Compo 
World met betrekking tot hergebruik van end-of-use composieten: Van afgedankt 
plezierjacht naar overbeschoeiing. Dit onderzoek naar het behalen van een haalbare 
business case wordt in 2018 geëvalueerd. Lelystad heeft actief deelgenomen in 
werkgroepen binnen de MRA die moeten leiden tot verbetervoorstellen voor meer 
circulariteit op 6 grondstofstromen (textiel, plastic, luiers, biomassa, bouw&sloop en 
e-waste). Ook is in MRA verband gestart met het opstellen van een grondstoffenatlas 
die behulpzaam moet zijn bij het identificeren van kansrijke stromen per gemeente. 
Verder is aan het bedrijf Horyzon gevraagd te inventariseren wat binnen de circulaire 
economie de meest kansrijke reststromen zijn voor Lelystad en welk schaalniveau 
daar bij hoort. Ook hiervan verwachten we de uitkomsten begin 2018.De contouren 
van de Social Firm zijn in 2017 uitgewerkt en zullen in 2018 geïmplementeerd gaan 
worden.

4. Aantrekkelijke woonstad
Het intensiveringsveld aantrekkelijke woonstad focust op het vergroten van de 
beleving van de aantrekkelijkheid van de stad. Het streven is een aantrekkelijke 
woonstad waar mensen met plezier wonen en leven. De focus ligt op het vergroten 
van de beleving van de aantrekkelijkheid van de stad en daarbij zijn twee aspecten 
cruciaal:

1. Het beeld dat mensen van Lelystad hebben (beeldvorming)
2. De betrokkenheid van inwoners bij hun stad, buurt en straat (betrokkenheid)

Beeldvorming
Spoor 1: promoten Lelystadse woonmilieus
In 2017 is gestart met het intensiveren van de woonmarketing. Vrijwel alle 
onderdelen uit het woonmarketingplan zijn opgepakt en naar wens verlopen. Er 
wordt geconstateerd dat de marketing effect heeft. Zo is het bezoek op de website 
(www.woneninlelystad.nl) meer dan verdubbeld. Op basis van een evaluatie is het 
woonmarketingplan 2018 opgesteld.
Ook is in 2017 gestart met een onderzoek naar inkomende pendel. Het onderzoek 
valt uiteen in een kwantitatief en een kwalitatief deel. De in 2018 te verwachten 
uitkomsten van dit onderzoek worden benut voor het toetsen en mogelijk bijstellen 
danwel aanvullen van de marketingstrategie en van de inzet aan middelen. Separaat 
is er een brief met flyer over de woonmogelijkheden in Lelystad richting de honderd 

/frmPerspectiveManager.aspx/www.woneninlelystad.nl
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grootste bedrijven in Lelystad gestuurd, met het verzoek deze onder hun 
werknemers te verspreiden.
De grote, diverse en complexe woningbouwopgave (versnellingsopgave) vraagt op 
de korte termijn om maatregelen en samenwerking. Gedeeld inzicht over de werking 
van de regionale woningmarkt, kennisdeling en uitwisseling als solide basis voor 
samenwerking is hierbij van belang. Afgelopen jaar is middels het onderzoek 
"Wonen" in de Metropool Regio Amsterdam (hierna MRA) hier uitvoering aan 
gegeven. De resultaten van dit onderzoek komen begin 2018 beschikbaar.
In 2017 is gestart met het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie. Samen met 
toeristische partners zijn programmeringsplannen gemaakt voor een drietal 
toeristische gebieden. We hebben de samenwerking met andere partners zoals de 
provincie en de MRA verder geïntensiveerd. En ook is City Marketing Lelystad een 
volwaardig partner geworden. Daarnaast zijn de kaders voor poort Lelystad als 
onderdeel van het nationaal park Nieuwland vastgesteld en is voor Markerwadden 
een investeringsplan in besluitvorming gebracht.
Spoor 2: Beheer en onderhoud van de leefomgeving
De ICL rapportage is medio 2017 door de inspecteurs van BZK opgeleverd. De 
gemeente heeft op basis van het rapport een bestuurlijke reactiebrief naar de 
minister van BZK gestuurd. Een aantal van de adviezen heeft een financieel nadelig 
effect voor de gemeente, maar de exacte omvang wordt pas duidelijk na de 
besluitvorming door de minister. Daarna kan de raad beoordelen hoe zal worden 
omgegaan met de effecten daarvan voor de kwaliteit van de openbare ruimte.
In het kader van de woonvisie zijn de prestatie afspraken met Centrada uitgevoerd 
en geactualiseerd. Ook is in samenwerking met Centrada gestart met het opstellen 
van een lange termijnvisie en –agenda voor de bestaande stad. Hiermee kan een 
impuls gegeven worden aan de stedelijke vernieuwingsopgave. Stedelijke 
vernieuwing op uitnodiging heeft ook in 2017 resultaten opgeleverd, met name in de 
Zuiderzeewijk. Zo heeft MILA (met inzet lukt alles) wederom samen met bewoners 
en vrijwilligers een schilderproject in buurt gerealiseerd en heeft er een Huis, Tuin en 
Keuken festival plaatsgevonden. Daarnaast is een pilot Huis, Tuin en Keuken aanpak 
in de Gelderse Hoek gestart. Hierbij werken bewoners (particuliere eigenaren en 
huurders) samen met de Kluswinkel, Centrada, gemeente, Welzijn Lelystad, aan het 
verbeteren van de leefomgeving in eigen buurt.
Bij projecten in het groot onderhoud van de openbare ruimte is gestart met 
klantreizen. Met deze klantreizen wordt in beeld gebracht hoe inwoners de 
gemeentelijke dienstverlening ervaren. Op basis hiervan wordt nagedacht over hoe 
deze beleving verbeterd kan worden. In aanvulling hierop neemt Lelystad deel aan 
een programma waarbij open data gebruikt wordt voor het beter in kaart brengen 
van de behoeftes van inwoners ten aanzien van het regulier en groot onderhoud.
Betrokkenheid
Spoor 3: Sterke sociale buurten
Het project Mensen Maken de Buurt heeft haar intensieve publiciteitscampagne in 
2017 voortgezet en nadrukkelijk de samenwerking met bewoners(-organisaties) en 
maatschappelijke partners gezocht. Eind 2017 waren hierdoor 300 grotere en 
kleinere bewonersinitiatieven mogelijk gemaakt, waarbij enkele duizenden 
bewoners/vrijwilligers in de stad betrokken zijn. De meeste van deze initiatieven 
vonden plaats op het niveau van buurt en wijk en droegen bij aan de leefbaarheid in 
brede zin. Een groot deel van de initiatieven vond bovendien plaats in het sociaal 
domein, wat laat zien dat de inzet van de ideeënmakelaar succesvol is geweest.
Meer mensen binnen de gemeentelijke organisatie hebben beslissingsbevoegdheid 
gekregen met betrekking tot initiatieven die aangemeld worden. Hierdoor kunnen de 
medewerkers betrokken bij Mensen Maken de Buurt nog sneller schakelen en kunnen 
initiatieven sneller behandeld worden.
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Naast Mensen Maken de Buurt is er in 2017 geëxperimenteerd met een vorm van 
buurtbegroting, in Lelystad-Haven, Hollandse Hout en Noordersluis. Hiervoor is 
gewerkt met een projectgroep van bewoners en zijn er twee inloopavonden 
georganiseerd in de wijk. De uitkomst van deze avonden – en daarmee de 
buurtbegroting – was een vijftal projecten. Deze projecten worden, voor zover 
haalbaar, uitgevoerd. In de meeste gevallen is deze uitwerking een samenwerking 
tussen gemeente en bewoners. Het experiment met buurtbegroting is in de tweede 
helft van 2017 geëvalueerd. Deze evaluatie wordt gebruikt om mede te bepalen hoe 
een vervolgpilot eruit komt te zien.
Spoor 4: Vergroten verbondenheid met de stad
Naast de jaarlijks terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld "de oldtimerdag" en 
"lelystart" was 2017 het jaar van 50 jaar Lelystad. Dit feestelijke jaar werd in 
samenwerking met bewoners uit de hele stad georganiseerd gevierd. Het stimuleren 
van initiatieven vanuit de inwoners en groepen uit de bevolking zelf hebben geleid 
tot versterking van de stadstrots. Met als afsluiting de lichtjes optocht en de 
verfilmde presentatie van het verhaal van Lelystad; "Lelystad geeft licht!". Dit 
evenement werd door zo’n 10.000 Lelystedelingen bezocht. Het neveneffect is het 
terugkeren van nieuwe activiteiten - vanuit particulier initiatief - die in 2017 zijn 
gestart.
Lelykracht
Vanuit de gemeente is in 2017 een subsidie verleend aan het project Lelykracht. 
Daarnaast maakte het VSB-fonds in 2017 bekend de komende drie jaar één miljoen 
euro bij te dragen aan Lelykracht. Hiermee heeft het project een grote boost 
gekregen. Dankzij deze bijdrage kan Lelykracht het programma goed neerzetten en 
kunnen nieuwe projecten gestart worden. Er is veel afstemming geweest tussen 
gemeente, Lelykracht en VSB over financiering, activiteiten en bijbehorende 
randvoorwaarden. Vanuit Lelykracht is er in 2017 gestart verschillende activiteiten, 
bijvoorbeeld onder de noemers ‘Ik ben Lelykracht’, ‘Krachtpatsers’ en ‘Moeders van 
Lelystad’, ‘Heel Lelystad stopt met roken’. Ook is er gestart met de voorbereidingen 
van ‘het Spektakel van Lelystad’, dat in 2018 plaats zal vinden.
Mede dankzij de VSB-bijdrage kan Lelykracht een meer zelfstandige organisatie 
worden. Het afgelopen jaar heeft Lelykracht naast de diverse inwoners-activiteiten 
ook veel energie gestoken in een goede interactie tussen de betrokken organisaties, 
het ontwikkelen van adequate werkmethoden (Lelykracht academie) en de inrichting 
(governance) van de eigen organisatie.

5. Stadshart
Het intensiveringsveld heeft vorm gekregen
De basis om tot deze uitwerking te komen is al gelegd in het rapport 'Lelystad: Op 
weg naar een levendig Stadshart'. Hierin zijn de uitgangspunten intensiveren en 
meerwaarde creëren genoemd waarmee we dit willen bewerkstelligen. Een groot 
aantal acties zijn hiervoor ingezet en/of uitgevoerd zoals:

 het sturen op het verkleinen van de leegstand;
 het compact maken van het stadshart;
 het invoeren van thema’s rond koopzondagen waarin intensieve 

samenwerking wordt aangegaan met eigenaren en ondernemers
Op een 3 tal punten hebben wij de afgelopen periode echter het verschil proberen te 
maken. Wij hebben de afgelopen periode op de volgende punten ingezet:

1. Gastvrij
2. Beleving
3. Toekomstbestendig Stadshart
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Doelstelling 1: Gastvrij
Hierbij wordt nadrukkelijker aansluiting gezocht bij de resultaten van het onderzoek 
naar de identiteit:
Versterken van het groene karakter van deze stad in het Stadshart.
In samenspraak met de ondernemers vinden met de Gemeente Lelystad schouwen 
plaats waarbij het beheer besproken wordt en ergernissen worden weggenomen. 
Daarnaast wordt met het vergroeningsplan verder vorm gegeven aan een gastvrij 
stadshart. In 2017 zijn de volgende resultaten behaald:

 Aan de gevels zijn hanging baskets opgehangen
 de zuil van Lely is verlicht
 36 grote bloembakken zijn neergezet
 De plannen voor de Promesse en Waagpassage liggen klaar en worden in 

2018 uitgevoerd.
Doelstelling 2: Beleving
Vanuit het centrummanagement is in 2017 hard gewerkt met ondernemers aan een 
ondernemersfonds. Met de komst van een ondernemersfonds wordt een breed pallet 
aan evenementen georganiseerd die zorgen voor een gezellige sfeer in het 
Stadshart. Om de financiering van het ondernemersfonds te regelen hebben de 
ondernemers het college verzocht mee te werken aan het invoeren van een 
reclamebelasting. Daarom zal in februari 2018 een raadpleging gehouden worden 
onder de ondernemers uit het Stadshart.
Doelstelling 3: Toekomstbestendig
Om te komen tot een toekomstbestendig stadshart is het toevoegen van functies in 
het Stadshart is van levensbelang. In 2017 zijn we begonnen met leegstaande 
(kantoor) panden om te vormen naar appartementen zo zijn er:

 circa 35 appartement zijn opgeleverd in voorheen kantoor panden;
 bijna 100 appartementen worden momenteel gerealiseerd.

De ontwikkelovereenkomst voor Parkwijk is gesloten en de voorbereidingen zijn 
gestart. Met de ambitie om eind 2018 te starten met de bouw wordt samen met de 
appartementen in het stadshart een belangrijke stap gezet in de versterking van de 
woonfunctie.
Ook het uitgaan in het stadshart verdiend een impuls. In 2017 bleek het onderzoek 
naar de exploitatie van een bioscoop door Agora niet het gewenste resultaat voor 
betrokkenen op te leveren. Hiermee is de weg vrij voor een commerciële 
ontwikkeling van de bioscoop. Begin 2018 komt er een voorstel over het 
theaterkwartier hierover naar de raad ter besluitvorming. De plannen voorzien naast 
een bioscoop ook in meer horeca en nieuwe openbare ruimte. Een belangrijke 
aanvulling in de stappen naar een levendig stadshart.
Het winkelcentrum De Gordiaan is door de gemeente gekocht en deels gesloopt. 
Hiermee wordt niet alleen ruimte gecreëerd voor het theaterkwartier met horeca en 
bioscoop maar wordt ook het aantal winkelmeters sterk teruggebracht. Dit houd in 
minder leegstand met focus op het compacte winkelrondje zoals beschreven in de 
doelstellingen.

1.2 Taakvelden

1.2 Taakvelden
Zoals zichtbaar wordt in onderstaande tabel is er sprake van een gerealiseerd 
rekeningresultaat 2017 ter grootte van €6.205.000 voordelig. De onderdelen uit de 
tabel geven een beeld van de afwijkingen op hoofdlijnen en blijven beperkt tot 
afwijkingen groter dan €100.000.
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Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

0. Bestuur en ondersteuning

De taakvelden binnen het cluster ‘0. Bestuur en ondersteuning’ dragen bij aan de 
uitvoering van de inhoudelijke taakvelden, die onderdeel uitmaken van de verderop 
beschreven clusters 1 tot en met 8. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht 
geboden in de bijbehorende lasten en baten.
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie 
geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de 
budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er 
verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2017 binnen dit taakveld. Hierna 
vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €100.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te 
nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale 
beleidsindicatoren.

Prestatie-indicatoren
1- BBV indicatoren

Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van 
het ambtelijk apparaat per 1 januari 2018 per 1000 inwoners.
Bron: Gemeente Lelystad
 

Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 
januari 2017 per 1000 inwoners
Bron: Gemeente Lelystad
 

Definitie: Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden 
zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. De kosten 
worden weergegeven in euro per inwoner.
Bron: Gemeente Lelystad
 

Definitie: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van 
personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of 
aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag 
ligt. De kosten externe inhuur zijn weergegeven als % van (totale loonsom + kosten 
inhuur externen).
Bron: Gemeente Lelystad
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Definitie: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten. 
Met ingang van 2017 is de definitie van overheadkosten uitgebreid op basis van de 
voorschriften in het BBV.
Bron: Gemeente Lelystad

Taakvelden

0.1 Bestuur

Context van het taakveld
Op basis van artikel 6 van de gemeentewet is het voor een gemeente verplicht om 
een gemeenteraad, een college en een burgemeester te hebben. Daarnaast verplicht 
de gemeentewet iedere gemeente om een rekenkamer of een rekenkamerfunctie 
vorm te geven (artikel 81a t/m 81k en artikel 182 t/m 185).
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die direct verband houden met de 
gemeentelijke bestuursorganen en de directe ondersteuning daarvan:
- Het college van burgemeester en wethouders;
- De gemeenteraad en de raadscommissies;
- De ondersteuning van de raad in de vorm van een griffie;
- De lokale rekenkamer;
- Landelijke- en regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, G32, Platform 31)
De beïnvloedbaarheid van de lasten binnen dit taakveld is vrij beperkt. Zo is het 
aantal raadsleden wettelijk voorgeschreven, evenals de hoogte van de bijbehorende 
vergoeding voor het raadswerk. De lasten behorende bij het college staan in direct 
verband met het aantal collegeleden.
Gerelateerde beleidsnota's
Gedragscode integriteit ambtenaren gemeente Lelystad
Gedragscode integriteit collegeleden gemeente Lelystad
Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden gemeente Lelystad

Voorziening wethouderspensioenen
De opgebouwde pensioenrechten van (oud) wethouders worden door de gemeente in 
eigen beheer uitgevoerd. Op grond van verslagleggingsregels is de gemeente 
verplicht een voorziening aan te houden, waarbij de omvang gelijk is aan de 
opeisbare overdraagbare pensioenen. Aan het einde van ieder boekjaar wordt er op 
basis van een actuariële berekening en een actuele lijst van pensioengerechtigden 
gekeken naar de benodigde hoogte van deze voorziening. In verband met o.a. de 
gestegen rekenrente kan een deel van de voorziening vrijvallen ten gunste van het 
rekeningresultaat 2017, wat resulteert in een incidenteel voordeel van €536.000.
Niet toegelichte kleine verschillen
De kleine niet toegelichte afwijkingen bestaan uit voordelen bij zowel de rekenkamer 
als raad en ondersteuning (€75.000)

Gedragscode integriteit collegeleden gemeente Lelystad

Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden gemeente Lelystad

https://www.lelystad.nl/Docs/Gedragscode%20integriteit%20Lelystad.pdf
https://www.lelystad.nl/Gedragscode%20collegeleden%20(141018797).pdf
https://www.lelystad.nl/Gedragscode%20raadsleden.pdf
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Portefeuillehouder: Ina Adema

0.10 Mutatie reserves

Context van het taakveld
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- 
en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen 
raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties 
binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en lasten'.
Gerelateerde beleidsnota's
- Nota reserves en voorzieningen
Onderstaande tabel geeft per taakveld de mutaties weer, de reserves worden 
toegelicht binnen de taakvelden waar de lasten / baten worden veroorzaakt.

 
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Context van het taakveldtaakveld
Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en 
geboekt,  inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier 
de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele 
gemeentebegroting: het saldo van baten en 
lasten binnen dit taakveld komt overeen met de beginstand van de 
programmabegroting 2018 - 2021 (vóór verwerking van de voorgestelde 
begrotingsbijstellingen).
Zie ook de toelichtingen op de afwijkingen op totaal niveau (onder 1.2 Taakvelden^)
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.2 Burgerzaken

Context van het taakveld
De gemeente heeft een verscheidenheid van wettelijke verplichtingen uit te voeren 
binnen dit taakveld. De uitvoering hiervan is georganiseerd binnen de Stadswinkel 
(burgerzaken, informatiebalie en klantcontactcentrum). Naast burgerzaken vormt het 
klantcontactcentrum een belangrijk onderdeel, dat uitvoering geeft aan de 
telefonische bereikbaarheid, informatieverstrekking en het opnemen en uitzetten van 
meldingen over de openbare ruimte. De informatiebalie is het eerste aanspreekpunt 
voor inwoners, bezoekers en ondernemers die een bezoek brengen aan het stadhuis 
en vervult daarmee een waardevolle en gastvrije rol in de gemeentelijke 
dienstverlening. 
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Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
In het algemeen kan 2017 op productniveau, worden vergeleken met 2016. Wel is er 
sprake van een toename in het aantal aanvragen aan de balie van ruim 2% dat 
voornamelijk toe te schrijven is aan een verhoging van het aantal aanvragen 
reisdocumenten (ca. 8%) en rijbewijzen (ca. 23%). Ten aanzien van het werk in de 
backoffice zien we de complexiteit en intensiteit toenemen.
Klantcontactcentrum: In 2017 is gestart met de aanbesteding telefonie wat onder 
andere moet resulteren in een nieuwe telefooncentrale. Realisatie staat gepland voor 
2018. Om het eerste contact met de klant zo toegankelijk mogelijk te maken is het 
aantal keuzes in het telefoonmenu dit jaar gereduceerd tot twee.
Burgerlijke Stand: Het digitaal kunnen aangeven van overlijdens wordt zeer 
gewaardeerd door de uitvaartondernemers. Hetzelfde geldt voor de inwoners die 
digitaal een aanvraag doen van een voorgenomen huwelijk. Basisregistraties: Het 
project landelijke BRP is door het ministerie van BZ gestopt. Wat de betekenis is 
voor de toekomst zal nog moeten blijken, maar het betekent voorlopig wel dat er in 
de huidige werkwijze met betrekking tot de Basisregistratie Personen niet veel 
verandert. Alle aandacht kan dan ook uitgaan naar de eigen verbetering van de 
(digitale) dienstverlening. Aangezien het huidige contact met de leverancier aflopend 
is, betekent dit dat er opnieuw een keuze gemaakt moet worden in systeem en 
leverancier.
Leges: In 2017 zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan geraamd. Als gevolg 
daarvan zijn zowel de inkomsten als de uitgaven van rijksleges hoger dan begroot. 
Hierdoor is een voordeel gerealiseerd op het gemeentelijk deel van de leges. Als 
gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en 
identiteitskaarten voor volwassenen, neemt het aantal aanvragen van deze 
documenten vanaf 2019 gedurende vijf jaar fors af. In de Kaderbrief 2019 is hiertoe 
een voorstel ingediend.
Verkiezingen: In 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats, tegelijkertijd 
met een raadgevend referendum. De voorbereidingen hiervoor zijn al in 2017 
gestart.
De werkwijze die in 2016 de nodige verbeteringen kende is in 2017 voortgezet. In 
juni 2017 is een klantbelevingsonderzoek gehouden ten aanzien van de 
dienstverlening op de begane grond. De inwoner gaf hierbij aan tevreden te zijn ten 
aanzien van de klantvriendelijkheid en de wijze waarop men wordt geholpen. Tevens 
werden er een aantal verbetersuggesties gedaan, waarbij de drie meest belangrijke 
"minder wachten, koffie/thee voorziening en verbetering van de privacy" zijn. 
Genoemde verbetersuggesties worden
nu uitgewerkt en in 2018 gerealiseerd.

Leges reisdocumenten
In 2017 zijn er meer reisdocumenten uitgegeven dan waar in de begroting rekening 
mee werd gehouden. Enerzijds leidt dit tot een voordeel in de baten , in de vorm van 
hogere legesinkomsten (€257.000). Anderzijds leidt dit tot een nadeel in de lasten in 
de vorm van hogere af te dragen rijksleges (-€193.000).
Digitale dienstverlening
Op grond van de inspanningsverplichting "Gemeente heeft Antwoord 2015" en 
"Digitaal 2017" wordt er integraal uitvoering gegeven aan de onderdelen in het 
Programma Dienstverlening, NUP (nationaal uitvoering programma) en STIP 2014-
2016 (strategisch informatie plan). De afronding van de projecten heeft een doorloop 
in 2018 en wordt gedekt met de middelen die nog gereserveerd (€64.000) zijn in de 
bestemde reserve Digitale Dienstverlening. Bij de decembernotitie 2018 zal 
begroting 2018 bijgesteld worden voor dekking van deze laatste kosten. Daarna valt 
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eventueel restant van de reserve vrij in het resultaat 2018 en wordt de reserve 
opgeheven.
 
Portefeuillehouder: Ina Adema

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Context van het taakveld
Naast bouwgrond in exploitatie (taakveld 3.2 voor bedrijventerreinen en taakveld 8.2 
voor niet-bedrijventerreinen) heeft de gemeente diverse andere gronden in 
eigendom. Dit zijn bijvoorbeeld gronden die zijn uitgegeven in erfpacht maar ook de 
niet in exploitatie genomen gronden. Wanneer geen sprake is van een 
grondexploitatie worden de bijbehorende lasten en baten die samenhangen met het 
bezit- en beheer van gronden binnen dit taakveld verantwoord.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Naar aanleiding van de opdracht vanuit de MPG 2014 is in 2017 door grondzaken 
uitvoering gegeven aan het vermogensbeheer van gronden waarvoor een 
grondexploitatie is vastgesteld en gronden welke strategische in voorraad worden 
gehouden (MVA). Voor wat betreft de gronden in exploitatie is ingezet op 
beheersmaatregelen die enerzijds voorkomen dat de kwaliteit van de bouwrijpe 
grond afneemt (door bijvoorbeeld ongewenste begroeiing, dump of stort van afval, 
onrechtmatig gebruik, etc.) en die anderzijds ook financieel rendement opleveren. 
Gronden binnen de strategische voorraad zijn veelal geschikte agrarische gronden 
die op jaarlijkse basis verpacht worden aan agrariers. Daarmee wordt een goed 
rendement behaald en ook hier geldt dat de kwaliteit van de grond optimaal 
behouden blijft; daarmee wordt ook het financiele vermogen van de grond (zowel 
wat betreft de grondwaarde als de exploitatiewaarde) optimaal beheerd. Mede 
ingegeven door de situatie dat de vraag naar en druk op agrarische grond in 
Flevoland bijzonder groot is is er in 2017 in het bijzonder aandacht besteed aan het 
agrarisch geschikt maken van enkele percelen grond in het zuidelijke gedeelte van 
het visvijvergebied. Dit verklaart een deel van de extra lasten, een ander deel komt 
voor rekening van de historische opgave voor boscompensatie waar nog uitvoering 
aan gegeven moet worden. Extra (niet begrootte) inkomsten zijn veroorzaakt 
doordat enkele erfpachters de eigendom van de grond hebben gekocht welke zij van 
de gemeente in erfpacht hadden.

Verkoop grond biomassawarmtecentrale
Betreft de opbrengst van de ondergrond van de biomassawarmtecentrale en de 
grondwaarde van de uitgifte in erfpacht. De boekwaarde van de Grond is €77.000 en 
de Verkoopwaarde is €431.000. het resultaat op de verkoop van de grond is 
daarmee €354.000. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2017 zal 
voorgesteld worden deze middelen te storten in de egalisatiereserve 
grondexploitaties.
Verkoop erfpachtgrond
Betreft de afwikkeling van de boekwaarden van diverse percelen die in 2017 
verkocht zijn en eerder in erfpacht waren uitgegeven (zoals Dokweg 16, Bronsweg 
18, Wigstraat 7-9) dan wel grond verkocht voor woningbouw (Maerlant 1-9) en 
opbrengst in verband met uitgifte erfpachtgrond (Platinastraat 50) en opbrengst 
verkoop van diverse kleine percelen. Het resultaat op deze erfpachtgronden is 
daarmee € 355.000.
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Beheer onroerend goed
Naar aanleiding van de in 2016 doorgevoerde BBV wijzigingen zijn de aan het beheer 
van onroerend goed verbonden baten en lasten vanuit de grondexploitatie 
overgebracht naar de reguliere begroting. Het uitgangspunt bij deze overgang was 
dat de opbrengsten die samenhangen met het vermogensbeheer de beheerkosten 
van het grondbedrijf moeten dekken. In de realisatie van 2017 is er naast een 
hogere verhuur- en pachtopbrengst (voordeel van € 201.000, deels structureel) ook 
sprake geweest van hogere lasten (nadeel van € 211.000, deels structureel), 
bijvoorbeeld als gevolg van de noodzakelijke inhuur van vastgoedjuristen, hogere 
kosten en courtage van de rentmeester en de gemaakte kosten om percelen gereed 
te maken voor verhuur.
Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

0.4 Overhead

Context van het taakveld
De bedrijfsvoeringskosten van de gemeente worden gedefinieerd als die kosten die 
niet direct zijn toe te rekenen aan de overige taakvelden binnen de 
gemeentebegroting. Het gaat hierbij om alle kosten die samenhangen met de sturing 
en ondersteuning het primaire proces en medewerkers.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Het doel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering is om een klimaat te realiseren 
waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen voortdurend streeft naar verbetering van 
de werkprocessen en routines, met daarin het belang van de inwoners als 
uitganspunt. Door middel van bijvoorbeeld LEAN en Ynnovate is hier in 2017 
invulling aan gegeven.
In het kader van het verduurzamen van onze organisatietaken is in 2017 besloten 
om persoonsgebonden lease benzine-auto's te vervangen door een poule elektrische 
auto's. Vooruitlopend op het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is in 2017 duurzaam 
inkopen onderdeel van elke aanbesteding gemaakt. Dit houdt in dat bij elke 
aanbesteding - zowel bij de selectie- als de gunningscriteria - 
duurzaamheidsaspecten worden opgenomen. Tevens wordt duurzaamheid 
meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming als een toetsend criterium voor de 
betreffende aanbesteding.

Onderzoek en statistiek heeft een nieuwe manier van werken omarmd. Veel meer 
datagedreven. In 2017 is gestart met het visualiseren van data in "Lelystad in zicht", 
middels beeldverhaal, een dashboard en databank (zie: 
https://www.lelystad.nl/onderzoek ). Bovendien op de achtergrond het vullen van 
ons datawarehouse. E.e.a. past tevens binnen de visie Lelystad digitaal 2020, die in 
2017 door de raad is aangenomen en een belangrijke paraplu vormt voor de 
uitwerking van uitvoeringsplannen op specifieke deelgebieden (eveneens gestart in 
2017). In 2017 is er gewerkt met een CIO-office. In 2018 wordt een officiële CIO 
aangesteld.
In 2017 is de taakstelling, onder andere door middel van een reductie van de 
bedrijfsvoeringskosten, volledig verwerkt. De
beïnvloedbaarheid van de lasten en baten die resteert binnen dit taakveld is derhalve 
zeer beperkt en staat in direct verband met de
omvang van de activiteiten die worden uitgevoerd binnen het primaire proces.

https://www.lelystad.nl/onderzoek
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Gerelateerde beleidsnota's
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2012-2015
- Lelystad digitaal 2020
Gerelateerde verbonden partijen
- Het Flevolands Archief (HFA)
Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

0.5 Treasury

Context van het taakveld
De gemeente heeft een deel van haar activa gefinancierd met vreemd vermogen en 
betaalt over deze aangetrokken leningen een vergoeding in de vorm van rente. De 
Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels aan het 
financieringsgedrag van gemeenten, zodanig dat bijvoorbeeld het risico's op het 
gebied van renteschommelingen worden beperkt. Zo voorkomt de zogeheten 
'kasgeldlimiet' dat gemeenten vooral leningen aantrekken met een korte looptijd 
(met over het algemeen een lagere rente) en verplicht de 'renterisiconorm' 
gemeenten om de herfinanciering van leningen te spreiden in de tijd.
Daarnaast schrijft het vernieuwde BBV voor dat de totale gemeentelijke rentelasten 
op een consistente en eenduidige wijze  toegerekend dienen te worden aan de 
taakvelden waartoe de desbetreffende activa een bijdrage leveren. Deze aan de 
taakvelden toegerekende rente maakt inzichtelijk in hoeverre er bij het realiseren 
van de beoogde maatschappelijke effecten gebruik wordt gemaakt van geactiveerde 
bezittingen (denk aan het stadshuis, onderwijsgebouwen, het theater of 
bouwgronden). Deze toegerekende rente komt enerzijds dus terug als 'lasten' binnen 
het ene taakveld en tegelijkertijd als 'baten' binnen dit taakveld. Deze handelswijze 
zorgt ervoor dat de dekking voor de feitelijk te betalen rentelasten wordt opgebracht 
vanuit de desbetreffende taakvelden.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
De doelstelling van dit taakveld is om binnen de grenzen van de Wet Fido de 
rentelasten zo laag mogelijk te houden, door het maximaal benutten van de 
kasgeldlimiet. Daarnaast wordt door middel van het spreiden van de 
leningenportefeuille in de tijd getracht het renterisico zo klein mogelijk te houden. In 
2017 is de financieringsbehoefte geheel ingevuld door kort vreemd vermogen. 
Hierdoor hebben wij de ruimte onder de kasgeldlimiet optimaal kunnen benutten en 
kunnen profiteren van de negatieve korte rente.
Gerelateerde verbonden partijen
- NV Alliander
- NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- NV Vitens

Rentelasten kort geld (<1 jaar)
De rentepercentages behorend bij kort geld zijn in 2017 historisch laag geweest. Zo 
heeft de gemeente in 2017 zelfs kort geld aan kunnen trekken tegen negatieve 
rentepercentages, resulterend in een incidenteel voordeel van €221.000.
Rentelasten lang geld (>1 jaar)|
De rentepercentages behorend bij lang geld zijn in 2017 eveneens historisch laag 
geweest. Voor de bestaande leningenportefeuille hebben deze lage rentepercentages 
echter geen effect gehad, behoudens de aflopende leningen die geherfinancierd 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZx9fy3NDbAhXMJVAKHSHKCYAQFggzMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.lelystad.nl%2FDocumenten%2FOndernemen%2FAanbestedingen%2520overig%2FInkoopbeleid%25202013-2015.pdf&usg=AOvVaw3drRBfBr3_6m0GV7pLtf9q
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moeten worden. Een voorgenomen herfinanciering in 2017 bleek niet noodzakelijk en 
heeft geresulteerd in een incidenteel voordeel van €188.000.
Interne rentedekking grondbedrijf (BIE)
De rentetoerekening aan bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt op begrotingsbasis 
gebaseerd op een schatting van het rentepercentage en de boekwaarde van het 
onderhanden werk. In de jaarrekening wordt vervolgens op basis van een 
nacalculatie de daadwerkelijk toe te rekenen rente bepaald. De boekwaarde van het 
onderhanden werk valt zo'n € 8 mln hoger uit dan begroot, resulterend in een 
incidenteel voordeel van €88.000 binnen de toegerekende rente.
Afwikkeling faillissement Aviodrome
In het kader van de afwikkeling van het faillissement van de Stichting Nationaal 
Luchtvaartthemapark Aviodrome heeft er een slotuitdeling plaatsgevonden. Hierbij is 
er een bedrag van €251.000 uitgekeerd, resulterend in een dienovereenkomstig 
incidenteel voordeel.
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.61 OZB woningen

Context van het taakveld
Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. 
Eigenaren van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand, 
ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente. De WOZ-waarde in 
deze beschikking vormt de grondslag voor het heffen van belasting door de 
rijksoverheid, gemeenten en het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde op 
meer terreinen gebruikt, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypothecaire lening.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Eind januari 2017 zijn de gecombineerde aanslagen verzonden. In totaal zijn er ruim 
35.000 aanslagen verzonden. In 15.000 gevallen zijn de aanslagen naar de digitale 
postbus van mijn overheid verzonden. Op de gecombineerde aanslag staat de OZB, 
Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en de hondenbelasting vermeld waardoor in een 
oogopslag inzicht is in de gemeentelijke woonlasten. Voor burgers en bedrijven is na 
de verzending van de aanslagen een tijdelijke extra belastingbalie geopend waar 
burgers en bedrijven met vragen terecht konden. Voor de OZB zijn in totaal 460 
bezwaren, die betrekking hebben op woningen en bedrijven, ontvangen. Het aantal 
ingestelde beroepen bij de rechtbank komt uit op 14. De tarieven zijn voor 2017 
aangepast. Gemeente Lelystad staat qua woonlastendruk op plek 224 waarbij plek 1 
de laagste lasten heeft en plek 396 de hoogste. Daarmee behoort Lelystad tot de 
67% van de gemeenten waar de woonlasten tussen de € 600 en € 800 uitkomen.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Tarievennota 2018 (raadsbehandeling eind 2017)

Opbrengst OZB eigenaren woningen
Als gevolg van het BBV wijzigingen met ingang van 1 januari 2017 is de bestaande 
begrotingsstructuur omgezet naar de voorgeschreven taakveldindeling. De wijze 
waarop de OZB opbrengsten tot dusver in de begroting waren opgenomen leidt bij 
het onverkort overzetten naar deze nieuwe structuur tot een vertekend beeld bij de 
verantwoording. Zo is er in de jaarrekening 2017 sprake van een nadeel op de 
inkomsten uit de ozb uit woningen (dit taakveld), hetgeen ruimschoots wordt 
gecompenseerd door de inkomsten uit de ozb uit niet woningen (volgend taakveld 
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0.62). De begroting 2018 wordt aangepast aan deze nieuwe structuur, zodat de 
prognose overeenkomen met wat er in het taakveld verantwoord moet worden.

Opbrengst OZB niet-woningen
Als gevolg van het BBV wijzigingen met ingang van 1 januari 2017 is de bestaande 
begrotingsstructuur omgezet naar de voorgeschreven taakveldindeling. De wijze 
waarop de OZB opbrengsten tot dusver in de begroting waren opgenomen leidt bij 
het onverkort overzetten naar deze nieuwe structuur tot een vertekend beeld bij de 
verantwoording. Zo is er in de jaarrekening 2017 sprake van een voordeel op de 
inkomsten uit de OZB uit niet-woningen (dit taakveld), terwijl er tegelijkertijd sprake 
is van een nadeel binnen de inkomsten uit de ozb uit woningen (vorig taakveld 
0.61). Naast deze technische 'afwijking' is er per saldo sprake geweest van een 
voordeel, met name als gevolg van de areaalontwikkeling die gunstiger uitpakt dan 
aanvankelijk was ingeschat. De begroting 2018 wordt aangepast aan deze nieuwe 
structuur, zodat de prognose overeenkomen met wat er in het taakveld verantwoord 
moet worden.
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.62 OZB niet - woningen

Context van het taakveld
Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. 
Eigenaren van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand, 
ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente. De WOZ-waarde in 
deze beschikking vormt de grondslag voor het heffen van belasting door de 
rijksoverheid, gemeenten en het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde op 
meer terreinen gebruikt, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypothecaire lening.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Eind januari 2017 zijn de gecombineerde aanslagen verzonden. In totaal zijn er ruim 
35.000 aanslagen verzonden. In 15.000 gevallen zijn de aanslagen naar de digitale 
postbus van mijn overheid verzonden. Op de gecombineerde aanslag staat de OZB, 
Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en de hondenbelasting vermeld waardoor in een 
oogopslag inzicht is in de gemeentelijke woonlasten. Voor burgers en bedrijven is na 
de verzending van de aanslagen een tijdelijke extra belastingbalie geopend waar 
burgers en bedrijven met vragen terecht konden. Voor de OZB zijn in totaal 460 
bezwaren, die betrekking hebben op woningen en bedrijven, ontvangen. Het aantal 
ingestelde beroepen bij de rechtbank komt uit op 14. De tarieven zijn voor 2017 
aangepast. Gemeente Lelystad staat qua woonlastendruk op plek 224 waarbij plek 1 
de laagste lasten heeft en plek 396 de hoogste. Daarmee behoort Lelystad tot de 
67% van de gemeenten waar de woonlasten tussen de € 600 en € 800 uitkomen.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Tarievennota 2018 (raadsbehandeling eind 2017)

Opbrengst OZB eigenaren woningen
Als gevolg van het BBV wijzigingen met ingang van 1 januari 2017 is de bestaande 
begrotingsstructuur omgezet naar de voorgeschreven taakveldindeling. De wijze 
waarop de OZB opbrengsten tot dusver in de begroting waren opgenomen leidt bij 
het onverkort overzetten naar deze nieuwe structuur tot een vertekend beeld bij de 
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verantwoording. Zo is er in de jaarrekening 2017 sprake van een nadeel op de 
inkomsten uit de ozb uit woningen (dit taakveld), hetgeen ruimschoots wordt 
gecompenseerd door de inkomsten uit de ozb uit niet woningen (volgend taakveld 
0.62). De begroting 2018 wordt aangepast aan deze nieuwe structuur, zodat de 
prognose overeenkomen met wat er in het taakveld verantwoord moet worden.

Opbrengst OZB niet-woningen
Als gevolg van het BBV wijzigingen met ingang van 1 januari 2017 is de bestaande 
begrotingsstructuur omgezet naar de voorgeschreven taakveldindeling. De wijze 
waarop de OZB opbrengsten tot dusver in de begroting waren opgenomen leidt bij 
het onverkort overzetten naar deze nieuwe structuur tot een vertekend beeld bij de 
verantwoording. Zo is er in de jaarrekening 2017 sprake van een voordeel op de 
inkomsten uit de OZB uit niet-woningen (dit taakveld), terwijl er tegelijkertijd sprake 
is van een nadeel binnen de inkomsten uit de ozb uit woningen (vorig taakveld 
0.61). Naast deze technische 'afwijking' is er per saldo sprake geweest van een 
voordeel, met name als gevolg van de areaalontwikkeling die gunstiger uitpakt dan 
aanvankelijk was ingeschat. De begroting 2018 wordt aangepast aan deze nieuwe 
structuur, zodat de prognose overeenkomen met wat er in het taakveld verantwoord 
moet worden.
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.63 Parkeerbelasting

Context van het taakveld
In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet 
gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen. In de jaarlijks te actualiseren 
verordening parkeerbelastingen Lelystad wordt hier concreet invulling aan gegeven. 
Deze opbrengsten maken onderdeel uit van de parkeerexploitatie en moeten in 
samenhang worden bezien met de lasten, die onderdeel uitmaken van taakveld 2.2 
parkeren.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Ondanks de introductie van aantrekkelijk geprijsde parkeerproducten 
(parkeerbundel) blijven de gerealiseerde baten achter bij hetgeen
is begroot. De gerealiseerde baten zijn de laatste jaren redelijk constant gebleven. 
Daarom is in de begroting 2018 een voorstel
opgenomen om de actuele baten en lasten behorende bij parkeren in de begroting te 
verwerken. Het resultaat 2017 ligt in lijn met deze
actuele vastgestelde begroting 2018.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Verordening parkeerbelasting Lelystad 2018
- Parkeerverordening 2018 (verschijnt eind 2017)
Gerelateerde verbonden partijen
- Coöperatie ParkeerService

Parkeerinkomsten
Op het gebied van de parkeerinkomsten is er sprake van een nadeel, dat grotendeels 
veroorzaakt wordt door achterblijvende inkomsten op het straatparkeren. In de 
programmabegroting 2018-2021 is dit inmiddels op structurele basis naar beneden 
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toe bijgesteld. In de jaarrekening 2017 is er echter nog sprake van een incidenteel 
nadeel van €152.000.
Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

0.64 Belastingen overig

Context van het taakveld\
Naast de belastingen die in de taakvelden hierboven worden genoemd biedt de 
Gemeentewet de ruimte om een drietal overige belastingen te heffen. Deze 
belastingen zijn: hondenbelasting (artikel 226), reclamebelasting (artikel 227) en 
precariobelasting (artikel 228).
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Precario belasting:
De precariobelasting op kabels en leidingen is conform de verordening opgelegd. 
Hiervoor zijn de aangiften verwerkt en gecontroleerd. Door een afname van het 
aantal strekkende meters kabels en leidingen is er een lagere opbrengst voor de 
precariobelasting gerealiseerd.
Hondenbelasting:
De aanslagen hondenbelasting zijn gecombineerd met de aanslagen OZB, 
afvalstoffenheffing en rioolheffing verzonden. De huis-aanhuiscontroles op het bezit 
van honden heeft gedurende het jaar plaatsgevonden. Er zijn over het gehele jaar 
genomen meer honden aangemeld dan afgemeld.

Precario en hondenbelasting
De inbare precario en hondenbelasting fluctueert soms. In 2017 is er iets minder 
(<0,04%) geïnd dan begroot.
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Context van het taakveld
Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen, waarbij de bijdrage 
die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds veruit de grootste is. Over de inzet 
van deze middelen hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan de 
Rijksoverheid, maar de gemeente heeft uiteraard wel de verantwoordelijkheid om 
uitvoering te geven aan de wettelijke taken die in de overige taakvelden staan 
beschreven.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de baten opgenomen die de gemeente ontvangt vanuit de 
verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds:
Algemene uitkering
De algemene uitkering is de grootste uitkering uit het gemeentefonds. De jaarlijkse 
ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds staat in direct verband met de 
ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven en wordt ieder jaar in de mei- 
en septembercirculaire meerjarig geactualiseerd. Het totale bedrag dat beschikbaar 
is voor alle gemeenten wordt verdeeld aan de hand van diverse maatstaven, vanuit 
het principe dat gemeenten bij gelijke tarieven een gelijkwaardig 
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voorzieningenniveau kunnen bieden.  Het model is globaal en kosten georiënteerd en 
houdt rekening met de belastingcapaciteit en de structuurkenmerken van de 
verschillende gemeenten.
Integratie uitkering sociaal domein
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdhulp, de Participatiewet en de 
Wmo. Voor de uitvoering van deze taken ontvangen gemeenten drie afzonderlijk te 
onderscheiden integratie uitkeringen, waarbij de hoogte van wordt bepaald aan de 
hand van zogeheten objectieve verdeelmodellen. Op termijn is het de bedoeling dat 
deze integratie uitkeringen worden overgeheveld naar de algemene uitkering.
ICL uitkering
Lelystad ontvangt al geruime tijd de zogeheten Interdepartementale Commissie 
Lelystad (ICL) bijdrage. Deze commissie concludeerde halverwege de jaren 80 dat 
Lelystad niet zelfstandig in staat was een sluitende begroting op te leveren. Er is 
sprake van een overcapaciteit van voorzieningen en bouwgrond, een door het Rijk 
ontwikkelde fysieke structuur met hoge onderhoudslasten en een eenzijdige 
bevolkingssamenstelling.
Kleinere integratie- en decentralisatie uitkeringen
Naast de bovenstaande grotere uitkeringen uit het gemeentefonds ontvangt Lelystad 
ook nog 2 integratie- en 6 decentralisatie uitkeringen  voorbeelden zijn uitkeringen 
op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, armoedebestrijding 
onder kinderen, voorschoolse voorziening voor peuters en de impuls voor 
combinatiefuncties.

Algemene uitkering
De algemene uitkering die de gemeente jaarlijks uit het gemeentefonds ontvangt 
wordt bepaald door diverse maatstaven, zoals aantal inwoners, 
bijstandsgerechtigden, oeverlengte en dergelijke. Het is gebruikelijk dat deze de 
exacte getallen pas een of twee jaar later definitief worden vastgesteld, wat kan 
leiden tot voor- of nadelige verrekeningen. In 2017 leidt dit deze verrekening over 
voorgaande jaren tot een incidenteel voordeel ter grootte van €330.000. Daarnaast 
valt de algemene uitkering over 2017 eveneens €73.000 hoger uit dan was begroot, 
samen resulterend in een incidenteel voordeel van €403.000. Op basis van de 
meicirculaire 2017 leek deze rijksbijdrage overigens nog een stuk positiever uit te 
vallen, zoals ook in de begrotingsmonitor is aangegeven. Op basis van de 
bijstellingen uit de septembercirculaire 2017 valt dit voordeel echter kleiner uit dan 
destijds werd ingeschat.
Reserve Sociaal domein – Wmo / Jeugd
Mutaties in de Egalisatie Reserve Sociaal Domein lopen via dit Taakveld. De lasten en 
de baten zijn terug te vinden in Taakveld 6.71 en 6.72. Voor wat betreft WMO is het 
voordelig saldo van baten en lasten gestort in deze reserve. Dit leidt tot een 
incidenteel nadeel op lasten van €2.235.000. Voor wat betreft Jeugdzorg is het 
nadelig saldo van baten en lasten onttrokken uit deze reserve. Dit leidt tot een 
incidenteel voordeel op de lasten van €1.584.000 en een incidenteel voordeel op de 
baten van €753.000
Transitiefonds
Dit betreft de onttrekkingen uit de reserve transitiefonds, de lasten blijven achter bij 
de begroting en daarom is er ook minder onttrokken uit deze reserve. De lasten 
staan toegelicht in taakveld 6.2.
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey
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0.8 Overige baten en lasten

Context van het taakveld
Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te 
rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de 
volgende concern brede begrotingsonderdelen:
Stelposten en taakstellingen
Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de 
overige taakvelden, in afwachting van nadere informatie (zo is er een stelpost voor 
lonen / sociale lasten, kapitaallasten en financiële verschillen). Taakstellingen zijn 
nog te concretiseren bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of 
meerdere taakvelden en om die reden centraal worden geadministreerd. In 2017 
worden de laatste gemeente brede taakstellingen op de bedrijfsvoering ingevuld en 
ingelost, zodat er met ingang van de begroting 2018 geen taakstellingen meer 
resteren.
Onvoorzien
Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten 
tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien is er een structureel 
budget beschikbaar van €200.000. Frictie, hervorming en personele calamiteiten Het 
krimpen van de organisatie in de afgelopen jaren ging gepaard met een relatief lage 
natuurlijke in- en uitstroom, waardoor de opvangcapaciteit van de organisatie steeds 
kleiner is geworden. In het kader daarvan zijn er middelen beschikbaar voor het 
dekken van noodzakelijke frictiekosten (tijdelijk boven formatief personeel, 
vervanging bij personele calamiteiten,  omscholingskosten) en hervormingskosten 
ter bevordering van de mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie.
Voormalig personeel
De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW, wat betekent dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de WW-uitkering van werkzoekende ex-medewerkers en 
verplicht zijn hen aantoonbaar te begeleiden bij het vinden van een passende baan. 
Bijbehorende kosten zijn in de begroting voorzien, zijn niet toe te delen aan een van 
de overige taakvelden en maken om die reden eveneens onderdeel uit van dit 
taakveld.
De technische afwikkeling van de diverse posten op dit taakveld zijn grotendeels 
conform verlopen. Dit betekent dat onder andere de taakstelling op bedrijfsvoering is 
ingelost, de voorgedane personele calamiteiten zijn opgevangen en de stelposten 
(CAO / sociale lasten ed) elders in de begroting zijn verwerkt.

Ontwikkeling loon- en sociale lasten
In de programmabegroting 2017 was er voorzien in een stelpost ter dekking van 
enerzijds de hogere sociale lasten en anderzijds de hogere lonen als gevolg van de 
CAO gemeenteambtenaren. In de loop van 2017 is deze informatie beschikbaar 
gekomen, waarbij er per saldo een incidenteel nadeel resteert van €412.000. De 
doorwerking van de afspraken die gemaakt zijn in de CAO die geldt tot en met 31 
december 2018 zijn voorzien in de programmabegroting 2018.
Kapitaallasten
De stelpost kapitaallasten heeft een technisch karakter en laat in 2017 een 
incidenteel voordeel zien van €663.000. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat de activering van bepaalde activa een jaar later heeft plaatsgevonden dan 
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vooraf was voorzien, wat maakt dat de reeds geraamde kapitaallasten in het eerste 
jaar vrijvallen.
College onvoorzien
Het budget voor college onvoorzien bedraagt jaarlijks €200.000. In 2017 is er zo'n 
€45.000 ingezet, wat maakt dat er een voordeel is van €155.000.
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Context van het taakveld
Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de 
vennootschapsbelasting (VpB). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te 
maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op 
ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening 
van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de 
huidige inschatting dat er per saldo geen vennootschapsbelasting hoeft te worden 
afgedragen, wat maakt dat er vooralsnog ook geen bedragen zijn geraamd binnen 
dit taakveld.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Vanaf het boekjaar 2016 moet er aangifte vennootschapsbelasting worden 
ingediend, waarbij zoveel als mogelijk rekening zal worden gehouden met de meest 
recente ontwikkelingen. Voor de activiteiten vanuit de algemene dienst is het de 
verwachting dat er geen afdracht van winstbelasting is. Voor de activiteiten rondom 
de grondverkopen is het eveneens de verwachting dat er, op basis van de laatste 
berekeningen over 2016, tot en met 2028 geen afdracht van winstbelasting plaats 
hoeft te vinden.

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

1. Veiligheid

De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op 
crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven 
wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie 
geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de 
budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er 
verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2017 binnen dit taakveld. Hierna 
vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €100.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te 
nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale 
beleidsindicatoren.
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Prestatie-indicatoren
1 -BBV indicatoren

Definitie: het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 
12-17 jaar.(1)
Bron: Bureau Halt

Definitie: het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 
12-24 jaar.
Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van 
geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag 
en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
(1 )De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te 
nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website: 
"http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor 
provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk 
wordt. Dit is het tweede jaar dat gemeenten verplicht zijn deze indicatoren op te 
nemen.
Zoals zichtbaar is beperken sommige indicatoren zich nog tot één of twee 
jaarschijven, die soms slechts een weergave geven tot het jaar 2014. Daarnaast kan 
een grafische weergave in enkele gevallen een ongenuanceerd beeld geven, zoals 
ook bij deze indicator. Het gemiddelde aantal verwijzingen naar Halt lijkt in Flevoland 
niet erg in beweging, maar in dit geval is dat toeval (Lelystad en Almere maken een 
stijging door van 2013 op 2014, terwijl de overige gemeenten een zeer forse daling 
laten zien). Wanneer de gegevens in de aankomende jaren worden ontsloten over 
meerdere jaarschijven en frequenter worden bijgewerkt is de ontwikkeling in de tijd 
beter te plaatsen en kan er een betere vergelijking gemaakt worden.
2- Aanvullende lokale indicatoren

Bron: Burgerpeiling BLD-OS, Landelijk IVM
Burgerpeiling is herhaald in 2017, cijfers komen medio 2018 beschikbaar

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Bron: BLD-O&S: Wonen, leefbaarheid en Veiligheid
Burgerpeiling is herhaald in 2017, cijfers komen medio 2018 beschikbaar
 

Taakvelden

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Context van het taakveld
Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester 
en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, 
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn 
gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken 
en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de 
veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, 
Noordoospolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland.
Wat doen we binnen dit taakveld?
Veiligheidsregio & Crisisbeheersing
De gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Flevoland (VRF) is in 2017 in 
Lelystad opnieuw vastgesteld. Dit is conform de wetswijziging Gemeenschappelijke 
Regelingen. Tevens is de bestuursstructuur van de Veiligheidsregio aangepast.
In 2017 is een start gemaakt met het nieuwe rampbestrijdingsplan van Lelystad 
Airport. Hier is een multidisciplinaire werkgroep voor samengesteld waarin alle 
betrokken partijen zitting hebben. Dit proces loopt door tot in 2018. Dan wordt het 
nieuwe rampbestrijdingsplan aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de 
veiligheidsregio Flevoland (VRF).
De brandweer is met een verkenning bezig geweest voor een nieuw interregionaal 
oefencentrum. Nadat de besprekingen in het voorjaar met Schiphol afgebroken zijn 
hebben er in het najaar nieuwe verkennende gesprekken plaats gevonden naar een 
geschikte oefenlocatie.
Er is begonnen met een verkenning tot fusie met de veiligheidsregio Gooi- en 
Vechtstreek. In het proces zijn de colleges en raden van de gemeenten ook 
betrokken. Deze verkenning zal doorlopen tot in 2018.
Binnen de gemeente Lelystad is extra aandacht geweest voor de crisisorganisatie. Er 
zijn extra opleiding-, training- en oefenactiviteiten georganiseerd.
Gerelateerde verbonden partijen
- GR Veiligheidsregio Flevoland

Voorziening FLO- regeling brandweer
Voor de verplichting alternatieve FLO regeling Brandweer is op de balans een 
voorziening opgenomen. De verplichting houdt verband met afspraken die met de 
Brandweer zijn gemaakt over vervroegd uittreden van een specifieke groep 
medewerkers. Op basis van de laatste actualisatie is de voorziening opgehoogd met 
€385.000. Hiermee is 100% van de verplichting exclusief werkgeversbelastingen 
voorzien. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Zie ook de toelichting 
Voorziening FLO op de Balans.
 
Portefeuillehouder: Ina Adema

1.2 Openbare orde en veiligheid
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Context van het taakveld
Op basis van artikel 172 van de gemeentewet is de burgemeester belast met de 
handhaving van de openbare orde en veiligheid. Om de regierol op het gebied van 
veiligheid goed in te vullen wordt elke vier jaar een integraal veiligheidsplan (IVP) 
opgesteld. Het IVP 2018 - 2022 wordt, samen met een uitvoeringsplan, in het najaar 
aan de gemeenteraad aangeboden.
Wat doen we binnen dit taakveld?
2017 heeft in het teken gestaan van het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 en het 
bijbehorende uitvoeringsplan. Dit is gemaakt in samenspraak met vele partners zoals 
inwoners, hulpdiensten, zorgpartijen en de woningbouwvereniging. In dit plan staat 
beschreven wat de speerpunten op het gebied van veiligheid zijn voor de 
aankomende 4 jaar en dit is in het najaar van 2017 vastgesteld. Een ander 
aandachtspunt was het versterken van de verbinding tussen zorg en veiligheid. Denk 
hierbij onder andere aan het opzetten van jongerenwerk, het opzetten van de 
Persoonsgerichte aanpak en de samenwerking met het veiligheidshuis. In 2017 is er 
ook een start gemaakt met het maken van het ondermijningsbeeld, dit wordt in 2018 
gecontinueerd. Ook is er gewerkt aan het geven van invulling aan het team 
veiligheid. Op enkele aandachtspunten na staat dit nu goed in de organisatie. Er zijn 
4 personen geworven en momenteel staat er nog 1 vacature open.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Integraal veiligheidsplan 2018 - 2022 (verschijnt in het najaar 2018)
 

Sociale Veiligheid / Persoonsgerichte aanpak
Actualisatie doorschuifbudget sociale veiligheid / persoonsgerichte aanpak van 2017 
naar 2018. In de decembernotitie 2017 zijn deze middelen doorgeschoven naar 2018 
op basis van prognoses. Nu de definitieve kosten 2017 bekend zijn blijkt dat het 
werkelijk door te schuiven budget € 25.000 lager moet zijn dan in de 
decembernotitie vanuit is gegaan. Dit wordt gecorrigeerd in 2018 door de budgetten 
2018 naar beneden bij te stellen.
Portefeuillehouder: Ina Adema

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
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De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben 
betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar 
vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de 
bijbehorende lasten en baten.  
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie 
geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de 
budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing 
wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2017 en/of de bij het taakveld 
betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij 
ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, 
aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
BBV indicatoren

Definitie: verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal 
aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Bron: VeiligheidNL

Definitie: overige vervoersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het 
totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Bron: VeiligheidNL
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Aanvullende indicatoren

Bron: BLD-O&S: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid
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Bron: BLD-O&S: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 

Bron: Coöperatie Parkeerservice (CPS) 
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Bron: Coöperatie Parkeerservice (CPS) 

Bron: landelijke OV-klantenbarometer (uitgevoerd in opdracht van CROW/KpVV)
 
 

Prestatie-indicatoren
1- BBV indicatoren

Definitie: verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal 
aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Bron: VeiligheidNL

Definitie: overige vervoersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het 
totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Bron: VeiligheidNL
2- Aanvullende lokale indicatoren

Bron: BLD-O&S: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid
Burgerpeiling is herhaald in 2017, cijfers komen medio 2018 beschikbaar

Bron: BLD-O&S: Beeld van Lelystad
Peiling wordt in 2018 herhaald.

Bron: Coöperatie Parkeerservice (CPS)
Het klanttevredenheidsonderzoek heeft in 2017 niet plaatsgevonden.

Bron: landelijke OV klanten-barometer (uitgevoerd in opdracht van CROW/KpVV)
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Taakvelden

2.1 Verkeer en vervoer

Context van het taakveld
Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het regelement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente 
verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid van wettelijke taken op 
het gebied  van verkeer en vervoer.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Uitgangspunt voor het onderhoud aan wegen zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus 
uit het KSP. Op hoofdlijnen is hier aan voldaan. Uitzonderingen zijn er op het gebied 
van machinaal vegen en bestrijding van onkruid op verhardingen. Hier is niet altijd 
het gewenste kwaliteitsbeeld gerealiseerd. Dit werd veroorzaakt door een combinatie 
van factoren. Namelijk door weersomstandigheden, nat en warm weer, de overstap 
van chemische naar mechanische bestrijding van onkruid op verharding en 
afstemming met de aannemer over de uitvoering.
De gladheidbestrijding is conform beleids- en uitvoeringsplan geraliseerd. Als gevolg 
van een relatief open winter met veel strooiacties en een periode met sneeuwval aan 
het eind van 2017 is hier meer inzet geweest dan begroot. Naar aanleiding van 
meldingen over het ontbreken van openbare verlichting langs het fietspad langs de 
Runderweg naar Buitenhof is hier na afstemming met vertegenwoordigers van 
bewoners in de vorm van een pilot duurzame slimme openbare verlichting geplaatst. 
Uitgangspunt is dat deze openbare verlichting alleen brandt als er ook daadwerkelijk 
fietsers gebruik maken van het fietspad. Bij de provincie is subsidie verkeer en 
vervoer aangevraagd. Deze subsidie is ingezet voor verkeerseducatie en 
verbeteringen van fietspaden en fietsparkeren, en aanleg van de rotonde Buizerdweg 
vooruitlopend op de ontwikkeling van de Poort van de Oostvaardersplassen.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002
- Nota fietsen in Lelystad (vastgesteld 2015)
- Nota Mobiliteit Lelystad
- Bewegwijzering in Lelystad 2016
- Gladheidbestrijdingsplan
Gerelateerde verbonden partijen
-NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst
- Provincie Flevoland
- GNMI Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur

Gladheidsbestrijding
De lasten gladheidsbestrijding zijn incidenteel hoger dan geraamd omdat in 2017 
vooral als gevolg van meer sneeuwval eind 2017 meer gladheidbestrijdingsacties zijn 
uitgevoerd.
Openbare verlichting
Het aantal schades aan lichtmasten in 2017 is evenals de bijbehorende inkomsten 
(baten) uit verhaalde schades lager dan begroot. Verder zijn de lasten lager omdat 
met het periodiek onderhoud bij vervanging er meer gebruik is gemaakt van relatief 
voordelige lampen in plaats van duurdere lampen. Daarnaast is er een voordeel op 
de lasten omdat er sprake van een systeemwijziging in het administreren van 
voorraad Armaturen en Masten. Omdat de levertijden van verschillende masten en 

https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Import/(97014)-Kwaliteitsstructuurplan.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Gemeente/Actueel/151009088%20Nota%20Fietsen%20in%20Lelystad.pdf
https://www.lelystad.nl/Docs/Nota/Mobiliteitsvisie---Nota-Mobiliteit-Lelystad.pdf
https://www.lelystad.nl/20160209%20Bewegwijzering%20in%20Lelystad%20Visie.pdf
https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/19-maart/18:45/Voorstel-inzake-investeringskrediet-gladheidbestrijding/130319---8dVoorstel-Investeringskrediet-gladheidbestrijding.pdf
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armaturen kunnen oplopen tot wel drie maanden en daardoor herstel van schade 
ernstig wordt vertraagd is een voorraad aangelegd. Normaal is dit als kostenpost in 
de begroting verwerkt. Nu is ervoor gekozen dat de voorraad als bezit op de balans 
te administreren en dat de lasten (kosten) pas genomen worden op het moment dat 
deze armaturen en masten ook werkelijk worden vervangen. Het effect van deze 
nieuwe administratiemethode veroorzaakt een voordeel van € 139.000 op de lasten 
in 2017. Daarnaast waren de baten waren lager dan begroot door lagere 
opbrengsten verhaal schades € 48.000, energieverbruik derden € 25.000 en 
lichtmastreclames € 21.000.
Reinigen wegen straten en pleinen
Op het gebied van machinaal vegen en bestrijding van onkruid op verhardingen is 
niet altijd het gewenste kwaliteitsbeeld gerealiseerd. Dit werd veroorzaakt door een 
combinatie van factoren als weersomstandigheden met nat en warm weer, de 
overstap van chemische naar mechanische bestrijding van onkruid op verharding en 
afstemming met de aannemer over de uitvoering. Een en ander heeft geleid tot een 
vertraging in de uitvoering waardoor incidenteel lagere lasten in 2017 €104.000 zijn 
gerealiseerd.
Onderhoud bruggen
Er heeft minder dagelijks onderhoud plaatsgevonden aan voornamelijk de houten 
bruggen waardoor de lasten €60.000 lager uitvallen. Afgelopen jaren zijn veel 
houten planken vervangen door composiet waardoor er minder incidentele 
vervangingen nodig zijn.
Portefeuillehouder: Ed Rentenaar, John van den Heuvel

2.2 Parkeren

Context van het taakveld
In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet 
gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. 
Deze opbrengsten maken onderdeel uit van de parkeerexploitatie en moeten in 
samenhang worden bezien met de lasten die onderdeel uitmaken van dit taakveld 
2.2 parkeren. In de discussies rondom de parkeerexploitatie gaat het over het 
Stadshart en niet over de Kust (waarvan de lasten en baten overigens wel deel 
uitmaken van dit taakveld).
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Het parkeerbeheer is zoals gebruikelijk uitgevoerd door de Coöperatie 
ParkeerService onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De kosten en baten 
zijn geactualiseerd en in de begroting 2018 - 2021 verwerkt. Het resultaat 2017 
uitgaande van de directe lasten en baten van parkeren (excl. kust) komt uit op een 
kostendekkendheid van 85%. De verandering in de BBV-voorschriften die ingaan per 
1 januari 2018 leiden tot een lagere rentetoerekening waardoor de kapitaallasten 
aanzienlijk lager zijn geworden. De verhouding tussen de parkeerbaten en 
parkeerlasten zijn daardoor gunstiger geworden. De verhouding tussen baten en 
kosten in de geactualiseerde begroting 2018 zijn daardoor toegenomen naar 118%. 
Dit is echter nog exclusief de toerekening van het groot onderhoud waar nog geen 
voorziening voor is getroffen. Rekening houdend met kosten van groot onderhoud 
komt de kostendekkendheid op 101%. Het parkeren bij de Kust heeft betrekking op 
de parkeerterreinen die zijn verhuurd aan 'Bataviastad'. Hier zijn baten en kosten 
gerekend over de loopduur van de huurovereenkomst in evenwicht.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Parkeerexploitatie 2018 (verschijnt eind derde kwartaal 2017)
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- Beleidsregel ontheffingverlening voetgangersgebied Stadshart 2013
- Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen Lelystad 2010
- Parkeerbeleidsplan (vastgesteld 2009)
- Parkeren grote voertuigen (vastgesteld): uitvoeringsbesluit (2005) en evaluatie 
(2006)
Gerelateerde verbonden partijen
- Coöperatie ParkeerService

Leges gehandicapten parkeren
In 2017 is het proces doorgelicht en vervolgens ook geoptimaliseerd waarbij ook de 
klantgerichtheid kon worden verbeterd. Op grond daarvan zijn de tarieven 2018 naar 
beneden bijgesteld en de kosten zijn ook lager. In 2018 zal de begroting budgettair 
neutraal (lagere lasten en -baten) worden geactualiseerd.
Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

2.3 Recreatieve havens

Context van het taakveld
Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij 
aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Om invulling te geven aan de opdracht in het raadsprogramma 2014 - 2018 over het 
verder op afstand zetten van de Bataviahaven is een voorstel ontwikkeld. Dit 
voorstel is naar aanleiding van de behandeling in de raad en gesprekken met 
belanghebbenden bijgesteld. Het resultaat is dat de huidige stichting Bataviahaven, 
die deze haven voor de gemeente beheert, wordt omgezet in een overheidsstichting. 
Bij de wijziging van de statuten wordt tevens invulling gegeven aan de door de raad 
geuite wensen en bedenkingen. De uitgaven aan de haven zijn hoger dan begroot als 
gevolg van stormschade en als gevolg daarvan het vervangen van de bevestiging 
van de bolders. Ook zijn kosten gemaakt voor advisering met betrekking tot de 
positionering van het beheer van de haven.
Vanaf de oprichting van de jachthaven te Lelystad Haven in 1992 is een 
overeenkomst van kracht tussen de gemeente en Lelystad Haven BV waarin tevens 
is voorzien in een bijdrage van de BV aan de kosten van het onderhoud van de kade. 
De gemeente beschikt over het opstalrecht van de kade die grenst aan de 
jachthaven. Met de eigenaar van Lelystad Haven BV is overleg gevoerd met als 
insteek het opstalrecht en de onderhoudsplicht van de kade over te dragen. Vanwege 
de voor de haven te beperkte ontwikkelmogelijkheden die de verlener van het 
opstalrecht, het Waterschap Zuiderzeeland, kan toestaan zijn deze gesprekken 
beëindigd en zullen in 2018 worden herstart als er meer uidelijkheid is over de wijze 
waarop inhoud zal worden gegeven aan de versterking van de waterkering.

De kleine verschillen bestaan uit een onderzoek naar de verzelfstandiging van 
Bataviahaven en inrichtingskosten voor het herstel aan bolders en beweegbare 
palen.
Portefeuillehouder: John van den Heuvel

2.4 Economische havens en waterwegen

https://www.lelystad.nl/docs/Beleidsregels/Beleidsregel%20ontheffingverlening%20voetgangersgebied%20Stadshart%202013.pdf
https://www.lelystad.nl/docs/Beleidsregels/Beleidsregel%20gehandicaptenparkeerplaats.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/WonenLeven/Verkeer%20en%20vervoer/Parkeerbeleidsplan%20Lelystad.pdf
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Context van het taakveld
De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat 
maakt dat er aan dit taakveld geen lasten en baten zijn gekoppeld. De 
overslaghaven Flevokust wordt door de provincie Flevoland gerealiseerd en 
daarnaast vallen de economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage 
Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) 
en de Noordersluis eveneens onder beheer van de provincie Flevoland. Het 
Markermeer, Ijsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de 
vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart 
gewaarborgd blijft.
Portefeuillehouder: John van den Heuvel

2.5 Openbaar vervoer

Context van het taakveld
In het provinciefonds is ook een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer 
(de voormalige BDU verkeer en vervoer). De gemeente Lelystad heeft van de 
provincie de verantwoordelijkheid  voor het openbaar vervoer in de gemeente 
gedelegeerd gekregen, en ontvangt daarvoor een bijdrage van de provincie.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Het grootste deel van het budget is besteed aan de exploitatie van openbaar 
vervoer. Aan Arriva is subsidie verstrekt voor de exploitatie van de busdienst. De 
prestaties van Arriva zijn door mystery guests gemonitord. In januari 2017 is de 
buurtbus naar Lelystad-Noord en Buitenhof gestart. De Buurtvereniging krijgt 
subsidie voor de vrijwilligers, en Arriva voor de beschikbaarstelling van de buurtbus.
Gewerkt is aan de planvorming voor de doorstromingsmaatregelen voor de bus langs 
de Middenweg/Middendreef. Met de provincie is gewerkt aan de voorbereiding van de 
aanbesteding van de busdienst naar Lelystad Airport, en de keuze gemaakt voor 
elektrische bussen. Met Lelystad Airport is overlegd over de toekomstige halte bij de 
passagiersterminal.
De visie openbaar vervoer is voorbereid, gebaseerd op de door de raad vastgestelde 
hoofdlijnen mobiliteitsvisie, en begin 2018 aan de raad aangeboden. Een start is 
gemaakt met het opstellen van een integrale visie voor het stationsgebied. Er is een 
onderzoek gehouden naar het fietsparkeren rondom het station. Met NS en ProRail is 
overleg gestart hoe dit verbeterd kan worden. De uitbreiding van de stalling Botter is 
voorbereid.
Als deelnemer aan en voorzitter van de VOC (Vereniging Openbaarvervoer 
Centrumgemeenten) is gewerkt aan dossiers als MAAS (mobility as a service), 
fietsparkeren bij stations en de first & last mile. Binnen de VOC wordt gewerkt aan 
de doorsontwikkeling tot Gemeentelijk Netwerk voor Infrasructuur en Mobiliteit, die 
ook de vervallen taken op mobiliteitsgebied van de VNG over kan nemen. Binnen de 
Metropoolregio is gewerkt aan het OV Toekomstbeeld 2040, en samen met de 
Vervoerregio is gewerkt aan een regionale mobiliteitsvisie. De Mobiliteitscentrale 
wordt samen met de provincie georganiseerd, en richt zich op verwijzing van 
reizigers naar Regiotaxi of openbaar vervoer. Dit betreft de WMO-doelgroep.
Gerelateerde beleidsnota's
- Delegatiebesluit openbaar stadsvervoer (vastgesteld 2005)
- Besluit verlening concessie Arriva 2011 en concessiebeschikking 2011
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- Beleidsnotitie Park + Ride (P+R) (vastgesteld 2004)
- Samenwerkingsovereenkomst en kadernotitie mobiliteitscentrale Regiotaxi 
(vastgesteld 2014)
Gerelateerde verbonden partijen
- Arriva
- Provincie Flevoland
- VOC

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

3. Economie

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische 
ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en 
economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in 
de bijbehorende lasten en baten.
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie 
geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de 
budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing 
wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2017 en/of de bij het taakveld 
betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij 
ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, 
aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
BBV indicatoren
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Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen 
en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een 
waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)

Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 
15-64 jaar.
Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)

Bruto gemeentelijk product
Definitie: bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde 
waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde 
tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of 
beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Taakvelden Naam indicator Jaartal indicator Uitkomst

3. Economie Bruto Gemeentelijk Product 2013 120,00

 Aanvullende indicatoren
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Bron: Provincie Flevoland (werkgeversonderzoek)
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Bron: BLD-O&S: Beeld van Lelystad

Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en BLD-O&S Beeld van Lelystad
 
 

Prestatie-indicatoren
1- BBV indicatoren
Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen 
en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een 
waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)

Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd 
van 15-64 jaar.
Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).

Definitie: bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde 
waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.
Bron: Atlas voor Gemeenten
2- Aanvullende lokale indicatoren

Bron: Provincie Flevoland (werkgeversonderzoek)

Bron: BLD-O&S: Beeld van Lelystad
Peiling wordt in 2018 herhaald.

Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en BLD-O&S Beeld van Lelystad
Peiling wordt in 2018 herhaald.
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Taakvelden

3.1 Economische ontwikkeling

Context van het taakveld
De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, 
maar zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
MRA en de MRA-agenda
Het afgelopen jaar is er op economisch gebied andermaal uitstekend samengewerkt 
in het verband van de Metropoolregio Amsterdam(MRA). In de regiegroep, het MRA 
bureau en platformen economie en ruimtelijke ordening en de vervoersregio is 
uitvoering gegeven aan de ruimtelijk economische agenda. Inhoudelijk waren oa aan 
de orde de onderwerpen: governance, Platform Bedrijven en Kantoren (plabeka), 
Wonen, Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2017, Smart 
Randstad Region, InternationaleVastgoedmarketing, huisvesten Internationals, 
House of Skills, Investeringsagenda weg, actieprogramma metropolitaan landschap. 
Daarnaast heeft Lelystad in 2017 enkele trekkersrollen vervuld teruitvoering van de 
MRA-Agenda. Het betrof de onderwerpen circulaire economie, afvalinzameling en -
verwerking, 70- en 80-jaren wijken en de preventie van sociale problemen in de 
oude wijken, Hotelstrategie en Metropolitaan fietsnetwerk.
Circulair en afval
Voor wat betreft punt 4.2 uit de MRA-Agenda ”Belemmeringen van wet en 
regelgeving rond circulaire economie is afstemming gezocht met het 
(kennis)programma “Ruimte in Regels” (ministeries van Economische Zaken en 
Infrastructuur en Milieu. Er is gestart met het opbouwen van een netwerk van 
aanspreekpunten/deskundigen vanuit de omgevingsdiensten met als doel concrete 
casussen aan te dragen vanuit het bedrijfsleven richting “Ruimte in Regels”. Voor 
wat betreft punt 4.7 uit de MRA-Agenda “onderzoek naar de regionale 
afvalinzameling en verwerking” is een MRA brede startbijeenkomst georganiseerd 
voor betrokken ambtenaren. Daarbij bleken de stromen Textiel, plastic en 
luiers&incontinentiemateriaal kansrijk om verder uit te werken. Voor deze stromen is 
een onderzoek gedaan naar de huidige inzameling en de potentie op het gebied van 
circulariteit. Dit wordt de basis voor het doen van verbetervoorstellen. Dit laatste 
gebeurt via speciaal voor dit doel opgerichte werkgroepen op deze drie stromen.
70/80-er jaren wijken, sociale problematiek in oude wijken.
In het afgelopen jaar hebben wij kleine stappen weten te zetten voor wat betreft 
MRA actiepunt 1.4 “De MRA-gemeenten onderzoeken bestaande jaren 70- en 80-
wijken op behoeften en mogelijkheden vanuit de zorgvraag en vergrijzing” en 3.9 
“kennisdelen van de preventie van sociale problemen in de oude wijken”. Waar we 
aanvankelijk groots wilde inzetten met het opstellen van kaartmateriaal en 
kennisdelen door middel van stadssafari’s ontbraken de financiën en het 
urgentiebesef om dit op deze wijze in MRA-verband op te pakken. Wel heeft platform 
31 een verkenning gedaan naar het beschikbare materiaal met daarin een 
combinatie van fysieke en sociale gegevens op wijkniveau. Half maart staat er een 
bestuurlijk overleg gepland met drie verantwoordelijk portefeuillehouders van 
Purmerend, Almere en Lelystad om te kijken hoe we verdere stappen kunnen zetten.
Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026
Het accent lag vorig jaar op voorbereiding. Het uitvoeringsprogramma heeft als doel 
de vrijetijdseconomie te laten bijdragen aan de versterking van de Lelystadse 
economie. Om dit te bereiken wordt gewerkt met drie sporen, namelijk sterkere 
positionering; heldere profilering; investeren aan de hand van 7 thema’s: 
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Bereikbaarheid, Beschikbaarheid, Beleving, Bekendheid, Financiën, Organisatie en 
Samenwerking en Onderwijs. Binnen het thema ‘bereikbaarheid’ is vorig jaar 
voornamelijk voorbereidend werk gedaan. Voor het komend jaar liggen de plannen 
klaar om uitgevoerd te worden. Het gaat hierbij onder andere om een aantal 
toeristische gebieden (beter) te bewegwijzeren en het verbeteren van de toeristische 
informatie voorziening. Ook wordt bekeken of er nog aanpassingen nodig zijn voor 
het fietsknooppuntennetwerk. Inmiddels is de verbinding met Amsterdam in 
toeristisch opzicht verbeterd, want de Amsterdam & Region Travel Ticket reikt tot 
aan Lelystad Centrum. Voor toeristen in Amsterdam is het met deze kaart daardoor 
gemakkelijker de regio in te gaan. Voor de verdere ontwikkeling van de toeristische 
gebieden is 2017 gebruikt om plannen te maken. Met diverse toeristische 
ondernemers, bewoners en andere betrokkenen is er een gezamenlijke strategie per 
gebied gekozen.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2017 - 2021

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar, Jop Fackeldey

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuure

Context van het taakveld
Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen 
van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) 
ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in 
(bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen 
en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties 
bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie 
van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens 
dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het 
resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed 
door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte heeft een 
positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar 
niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
De bedrijfsgebouwen bestaan uit een aantal panden met een commerciële 
bestemming, maar maken maar een klein onderdeel uit van zowel het bestand aan 
gebouwen, als van de totale infrastructuur. In 2017 is de Cantine toegevoegd, maar 
in tegenstelling tot de eerste planning is de overdracht pas in de tweede helft van 
het jaar gerealiseerd en veroorzaakt daardoor de afwijking in baten en lasten.
Bedrijventerrein
In de jaarschijf 2017 was 2,5 ha te verkopen bouwgrond gefaseerd. Per 31 
december 2017 is bijna 4,4 ha getransporteerd voornamelijk gerealiseerd door een 
grote verkoop op Oostervaart Oost. In 2017 zijn gesprekken en onderhandelingen 
gevoerd voor diverse kavels. Het is duidelijk dat de markt aantrekt door de 
toegenomen interesse in bedrijfskavels.
Gerelateerde verbonden partijen
- NV Omala

https://www.lelystad.nl/Documenten/Vrije%20tijd%20en%20toerisme/VRIJETIJDSECONOMIE_v4SVO_lowres.pdf


45

Grondexploitatie bedrijventerreinen
Er is een voordeel op de lasten van circa € 4,5 mln., voornamelijk als gevolg van 
uitgestelde investeringen in bouwrijpmaken / hoofdstructuur € 2,4 mln. bij de 
exploitatie Flevokust, de terreinafwerking voor circa €1,6 mln. bij de exploitaties 
Flevopoort, Larserplein en Bataviastad. Het nadeel op de baten van circa €4,5 mln. is 
voor € 2 mln. als gevolg van een nog niet gerealiseerde verkoop Larserplein.
Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Context van het taakveld
De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de 
gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. 
Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische 
promotie' en bevat derhalve enkel de facilitering van de markten en 
centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Met de ondernemers is overeengekomen een ondernemersfonds op te richten voor 
het stadshart (soort BIZ). Hiervoor zijn de voorbereidingen getroffen door de 
gemeente met besluitvorming over de invoering van reclamebelasting. Februari 2018 
zal de stemming plaatsvinden. Daarnaast is in 2017 geïnvesteerd in de 
samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Het stuurgroepoverleg is als 
prettig ervaren en de samenwerking heeft een forse impuls gekregen.
De BIZ Larserpoort is in 2017 van start gegaan. Het bestuur van de BIZ-stichting 
heeft een ondernemersplan opgesteld. Hierin is opgenomen dat de volgende zaken 
worden opgepakt:

1. Uitstraling - een schoon en aantrekkelijk Larserpoort ( € 10.000 per jaar);
2. Veiligheid - een continu verbeterende veiligheid (€ 70.000 per jaar);
3. Samenwerking - een sterk gezamenlijk belang (€ 15.500 per jaar).

De aanslagen BIZ zijn in 2017 opgelegd; voor 2017 is een voorschot op de subsidie 
versterkt. De definitieve vaststelling van het subsidiebedrag zal in 2018 
plaatsvinden.

Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

3.4 Economische promotie

Context van het taakveld
Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen 
wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit 
taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.
Wat doen we binnen dit taakveld?
Voor de acquisitie van de stad in zijn algemeenheid en de bedrijventerreinen en 
leisure in het bijzonder hebben wij deelgenomen aan verschillende congressen en 
seminars en zijn naar verschillende beurzen geweest. Ook hebben wij meerdere zgn. 
FactFinding trips georganiseerd ten behoeve van de economische ontwikkeling en 
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werkgelegenheidsgroei in Lelystad. Op 21 maart 2017 heeft de raad de resterende 
middelen uit de MKB regeling beschikbaar gesteld voor uitvoering van de 
subsidieregeling ‘Arbeidsplaatsenregeling Lelystad 2017’. Deze arbeidsplaatsen 
premieregeling moet de werkgelegenheid op- en ontwikkeling van Flevokust 
stimuleren.
Gerelateerde verbonden partijen
- Lelystad Partners

Arbeidsplaatsenregeling Flevokust
Er hebben in 2017 geen mutaties op voor de Arbeidsplaatsen regeling in 2017. Op 21 
maart 2017 heeft de raad de resterende middelen uit de MKB regeling beschikbaar 
gesteld (dekking bestemmingsreserve) voor uitvoering van de subsidieregeling 
‘Arbeidsplaatsenregeling Lelystad 2017’ . Deze arbeidsplaatsen premieregeling moet 
de werkgelegenheid op- en ontwikkeling van Flevokust stimuleren. In 2017 is nog 
geen aanspraak geweest op de arbeidsplaatsenregeling Lelystad 2017, naar 
verwachting zal dat in 2018 wel gebeuren.
Portefeuillehouder: Ed Rentenaar, Jop Fackeldey

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

4. Onderwijs

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische 
ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en 
economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in 
de bijbehorende lasten en baten.
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie 
geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de 
budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing 
wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2017 en/of de bij het taakveld 
betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij 
ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, 
aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
BBV indicatoren
In onderstaande grafieken worden de verplichte BBV indicatoren behorende bij het 
cluster Onderwijs afgezet tegen het landelijke gemiddelde.
1.   Absoluut verzuim
Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 
1.000 leerlingen.

Naam indicator Jaartal indicator Lelystad Flevoland Nederland



47

Absoluut verzuim 2014 1,00 4,00 5,00

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

2.   Relatief verzuim
Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Naam indicator Jaartal indicator Lelystad Flevoland Nederland

Relatief verzuim 2014 283,00 142,00 60,00

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat 
voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Aanvullende indicatoren
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Bron: CBS Statline

Bron: De Onderwijsmonitor Lelystad
 
 

Prestatie-indicatoren
1- BBV indicatoren

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 
1.000 leerlingen.
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
De definities van de indicatoren ‘Absoluut verzuim’ en ‘Relatief verzuim’ zijn 
aangepast. In overleg met het ministerie van OCW en DUO zijn definities ontwikkeld 
die scherper aansluiten bij wat er nu op rijksniveau wordt gemeten. Het relatief en 
absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een 
gemeente. De cijfers vanaf het schooljaar 2014/2015 (volgens nieuwe definitie) zijn 
aangepast en via waarstaatjegemeente.nl beschikbaar gesteld. Deze inhoudelijke 
verbetering leidt ertoe dat voor veel gemeenten de waarden van deze indicatoren 
zullen wijzigen.

Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat 
voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 
Cijfers 2017 nog niet beschikbaar
2- Aanvullende lokale indicatoren
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Bron: CBS Statline
Betreffen de cijfers schooljaar - 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017

Taakvelden

4.1 Openbaar basisonderwijs

Context van het taakveld
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar 
basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het 
basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. 
Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het volgende taakveld 4.2 en 
onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3. 
Op basis van de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de wettelijke taak 
om ervoor te zorgen dat er openbaar basisonderwijs wordt aangeboden. In het kader 
hiervan adviseert de gemeente over begrotingen en jaarrekeningen van openbare 
basischolen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.
Portefeuillehouder: Elly van Wageningen

4.2 Onderwijshuisvesting

Context van het taakveld
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het 
primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de 
bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur 
tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van 
eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding 
van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en 
buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Met de vaststelling van het IHP 2017-2026 heeft de gemeente, binnen de wettelijke 
kaders, voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Een aantal scholen 
met een ruimtetekort is verwezen naar leegstand in nabijgelegen scholen. In het 
voorjaar van 2017 is ook de nieuwbouw van kindcentrum Warande opgeleverd, zodat 
het kindcentrum op 8 mei 2017 officieel geopend kon worden.
Op 4 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten een krediet van € 55,5 miljoen 
beschikbaar te stellen voor de realisatie van een campus voor de scholen voor 
voortgezet onderwijs van SVOL. Deze nieuwbouw zorgt voor efficiency in 
investeringen en exploitatie. Daarnaast biedt het betere doorstroommogelijkheden, 
meer onderwijs op maat en kansen om de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt te versterken.
In 2017 is tevens gestart met gesprekken met het onderwijs om te komen tot een 
meerjarenperspectief met investeringsagenda voor het primair onderwijs. Daarbij is 
gesproken over een herijking van de bestaande beleidskaders, aangevuld met 
nieuwe uitgangspunten ten aanzien van duurzaamheid (BENG = Bijna 
Energieneutrale Gebouwen), renovatie versus vervangende nieuwbouw en 
cofinanciering.
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Gerelateerde beleidsnota’s
- Beleidskader onderwijshuisvesting 2012
- Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2017 - 2026

Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Context van het taakveld
Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat 
beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid van 
wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken.
Wat doen we binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met lokale 
onderwijsbeleid en leerlingzaken. In 2017 hebben we ingezet op de volgende zaken:
Voor- en vroegschoolse educatie
De gemeente heeft gezorgd voor voldoende plaatsten op peuterspeelzalen waar 
wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden. Daarnaast zijn de VVE 
scholen (scholen met 20% of meer gewichtleerlingen) ondersteund in de vergroting 
van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van taalachterstand bij kleuters.
Lopedie primair onderwijs
De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak 
is uitgevoerd door logopedisten in dienst van Stichting SchOOL. Stimuleren van 
schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten- Het afgelopen jaar 
is er vol ingezet op het aanpakken van schoolverzuim en het terugdringen van het 
aantal voortijdig schoolverlaters. Voor wat betreft de acties verwijzen we graag naar 
het jaarverslag leerplicht en rmc. Hoewel het schoolverzuim afgelopen jaar is 
gestegen (voor een deel door het beter melden van scholen) hebben we wel een 
daling van het aantal voortijdig schoolverlaters gezien.
Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer is het afgelopen schooljaar net als vorige schooljaar uitgevoerd 
door van Slooten. Het schooljaar 2016-2017 hebben er 215 kinderen gebruik 
gemaakt van het leerlingenvervoer, dit aantal ligt een fractie lager dan het 
schooljaar daarvoor (218). Positief hierbij is dat het aangepast vervoer is gedaald en 
er meer kinderen in staat zijn geweest met het openbaar vervoer te reizen.
Peuterspeelzaalwerk
We hebben voldoende plekken gecreeerd voor kinderen die gebruik willen maken van 
de peuterspeelzaal.
Lokale educatieve agenda en overig lokaal onderwijsbeleid
Samen met de partners in het onderwijsveld, schilpartners en het bedrijfsleven 
streeft de gemeente Lelystad ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. In 
2017 heeft de gemeente scholen ondersteund middels impulssubsidies om de 
kwaliteit te verbeteren en het onderwijs te innoveren in de voorschool, het primair 
onderwijs, het voortgezet onderwijs en in het MBO/HBO. De impulssubsidies zijn 
ingezet op de aansluiting met de arbeidsmarkt via de doorlopende leerlijn, passend 
onderwijs en de aansluiting jeugdhulp, de primaire ontwikkeling van het jonge kind 
en vaardigheden voor de 21 ste eeuw.

http://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/Beleidskader%20onderwijshuisvesting%20primair%20onderwijs.pdf
https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2017/20-juni/18:45/Sessie-1-Bijlage-1-711-U17-102739-Brief-bijl-inzake-concept-IHP.pdf
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Lokaal Educatieve Agenda
In de decembernotitie 2017 is (op basis van prognoses) reeds een bedrag van 
€97.000 van deze LEA middelen doorgeschoven naar 2018. In de realisatie 2017 
blijkt nog een bedrag van €53.000 niet besteed dat vooralsnog in de ROS blijft 
gereserveerd. Dit leidt tot lagere lasten en baten in 2017. Deze middelen worden 
middels de Decembernotitie 2018 opnieuw beschikbaar gesteld.
Voortijdig schoolverlaten
Voordeel op de baten omdat de contactgemeente Almere minder had uitgegeven aan 
overheadkosten wat de verschillende gemeenten een voordeel opleverde. Dit is 
besteed aan onder andere aan extra inzet op leerplicht en RMC in het kader van de 
VSV vervolgaanpak. Op de lasten is er overschrijding doordat er binnen het team er 
2 langdurig zieken waren, waarvoor we hebben moeten inhuren, dit was vooraf niet 
voorzien. Daarnaast zijn de kosten van Lelystad Creates gefinancierd uit de VSV-
middelen, om toch op het intensiveringsveld vooruitgang te boeken; deze kosten 
waren niet gedekt en hebben zoals ook in de maandrapportage naar de raad gemeld 
geleid tot een overschrijding.
Portefeuillehouder: Elly van Wageningen

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

5. Sport, cultuur en recreatie

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking 
op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en 
–participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel 
hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie 
geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de 
budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er 
verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2017 binnen dit taakveld. Hierna 
vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €100.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te 
nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale 
beleidsindicatoren.

Prestatie-indicatoren
1- BBV indicatoren

Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal 
inwoners.
Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)
De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt 
aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de 
bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). Dit onderzoek wordt 
om de vier jaar uitgevoerd.
2- Aanvullende lokale indicatoren
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Bron: BLD-O&S: Cultuurpeiling
De cultuurpeiling wordt elke 4 jaar uitgevoerd.

Bron: BLD-O&S: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid
Burgerpeiling is herhaald in 2017, cijfers komen medio 2018 beschikbaar

Bron: O&S: Beeld van Lelystad
Peiling wordt in 2018 herhaald.

Taakvelden

5.1 Sportbeleid en activering

Context van het taakveld
De gemeente heeft geen wettelijke verplichting op het gebied van het stimuleren van 
professionele- en/of amateursporten. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat 
het sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Er is subsidie verleend aan het Sportbedrijf Lelystad voor programma's op het gebied 
van sport- en bewegingstimulering bij inwoners en ondersteuning van 
sportverenigingen. Er zijn subsidies verleend aan sportverenigingen ten behoeve 
van: kleinschalige investeringen in accommodaties(6); kaderopleidingen (4) 
deskundige leiding (11). Er zijn subsidie verleend op het gebied van: breedtesport 
(5), sportevenementen (11), watersport (4);

Terugvordering subsidie DMC
In 2015 is er subsidie verstrekt ten behoeve van de Dutch Match Cub. Deze 
verleende subsidie (€100.000) aan Batavia Sailing Centre is in 2017 teruggevorderd.
Portefeuillehouder: John van den Heuvel

5.2 Sportaccommodaties

Context van het taakveld
De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om accommodaties voor 
sportbeoefening te faciliteren. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het 
sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.
Wat doen we binnen dit taakveld?
Er is subsidie verleend aan de N.V. sportbedrijf Lelystad voor het beheer en verhuur 
van maatschappelijke sportaccommodaties in Lelystad.
Gerelateerde verbonden partijen
- N.V. Sportbedrijf Lelystad

Portefeuillehouder: John van den Heuvel

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
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Context van het taakveld
De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, 
muziek, dans en toneel. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het 
cultuurbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Er is structurele subsidie verleend aan 4 professionele culturele instellingen om 
daarmee de inwoners en bezoekers van lelystad in de gelegenheid te stellen om 
culturele activiteiten te bezoeken of om deze zelf te ontplooien. Daarnaast is zijn 
incidentele subsidies verleend op het gebied van: amateurkunst (20), 
podiumkunsten (13), beeldende kunst en vormgeving (8), letteren (3), filmtheater 
(1), lokale omroep (1).

Niet toegelichte kleine verschillen
Dit betreft kleine fluctuaties in verstrekte Cultuursubsidies in 2017 (2% minder 
verstrekt).
 
Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

5.4 Musea

Context van het taakveld
Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, 
exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad 
exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit 
taakveld niet van toepassing is.
Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting 
Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen 
met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en 
Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het 
behoud van het Aviodrome voor Lelystad.
Gerelateerde verbonden partijen
- Stichting Uiver Constellation
Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

5.5 Cultureel erfgoed

Context van het taakveld
Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en 
informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om 
gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke 
ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied 
van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed. 
Gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige 
taakvelden binnen cluster 5.
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Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Er zijn incidentele subsidies verleend op het gebied van erfgoed (2). Daarnaast is het 
traject doorlopen ten behoeve van de aanwijzing van delen van het werkeiland 
Lelystad-haven tot gemeentelijk document. Dit traject heeft ertoe geresulteerd dat 
op 12 december 2017 de eerste gemeentelijke monumenten in de gemeente zijn 
aangewezen.
Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

5.6 Media

Context van het taakveld
De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 
een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken 
over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun 
kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een 
adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie.
Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de 
gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te 
waarborgen. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad een 
intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, 
met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid.
Wat doen we binnen dit taakveld?
Er is structurele subsidie verleend aan een openbare bibliotheekinstelling ten 
behoeve van het bibliotheekwerk voor de inwoners van Lelystad.

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Context van het taakveld
Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als 
wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het 
openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn 
gebaseerd op het Kwaliteits StructuurPlan (KSP).
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Uitgangspunt voor het groenonderhoud zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het 
KSP. Bij de uitvoering van het zomeronderhoud (schoffelen en maaien) zijn er als 
gevolg van de late aanbesteding van een deel van het werk, in combinatie met het 
weer, achterstanden ontstaan, waardoor niet altijd aan de gewenste beeldkwaliteit is 
voldaan. Afgelopen jaar is een goed beeld ontstaan over de gevolgen van de 
schimmelziekte essentaksterfte voor Lelystad. Lelystad heeft 90 hectare essenbos en 
8262 essen in het stedelijk gebied. Een groot deel van deze essen is aangetast. Ter 
bestrijding van deze ziekte is een plan van aanpak opgesteld.
De Europese Unie heeft in 2017 een aantal invasieve exoten op de Unielijst 
geplaatst. De lidstaten en daarmee de terreineigenaren zijn verplicht om deze 
soorten te beheren en, indien nog mogelijk, te elimineren. De reuzenberenklauw is 
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een soort op deze Unielijst en komt veelvuldig in Lelystad voor. De plant kan 
ernstige brandwonden veroorzaken en vormt daarmee een gevaar voor de 
volksgezondheid. In 2017 is een kleinschalige pilot uitgevoerd om te komen tot een 
structurele aanpak.
’t Bovenwater kent vele gebruikers en belanghebbenden. Om te komen tot een breed 
gedragen beheer, wat mogelijk kan leiden tot een oplossing of beperking van de 
overlast van blauwalg is er, met een klankbordgroep waarin alle partijen 
vertegenwoordigd waren, een beheerplan voor de komende 5 jaar opgesteld.
Het bomenbestand van Lelystad begint een leeftijd te krijgen dat deze, om te 
voldoen aan onze zorgplicht, periodiek gecontroleerd moeten worden op veiligheid. 
Als een boom niet veilig is en een gevaar gaat vormen voor zijn omgeving, wordt 
deze gekapt. Omwonenden worden hierover vooraf altijd geïnformeerd. Om 
bewoners en andere belanghebbenden meer inzicht te geven in de te kappen bomen, 
naar aanleiding van boomveiligheidscontroles, is een bomenkapkaart op de site van 
de gemeente geplaatst.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Bosbeleidsplan (1996)
- Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002)
- Speelruimtebeleidsplan (2013)
- Meerjarenraming (MJR 2015)
- Groenbeheerplan parken (2015)

Verkoop tuingrond
Extra gerealiseerde baten in verband met de verkoop van tuingrond aan particulieren 
is er in 2017 een voordeel ten opzichte van de begroting gerealiseerd van €153.000.
Portefeuillehouder: John van den Heuvel

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

6. Sociaal domein

http://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Import/Bosbeleidsplan-1996.pdf
https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Import/(97014)-Kwaliteitsstructuurplan.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/Speelruimtebeleid%202013.pdf
https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/27-oktober/19:00/19-55-20-45-uur-B-Meerjarenraming-KSP-Calamiteitenzaal/Sessie-4-204-U15-92585-Brief-Meerjarenraming-KSP.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Vrije%20tijd%20en%20toerisme/Natuur/Groenbeheerplannen/Visie.pdf
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BBV indicatoren

Definitie: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bron: LISA
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Definitie: Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is 
verschenen.
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een 
bijstandsuitkering moet rondkomen.
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel



58

Definitie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de 
beroepsbevolking.
Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Definitie: Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans 
heeft op een leerachterstand.
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
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Definitie: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

7.   Personen met een bijstandsuitkering
Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Bron: CBS - Participatie Wet

Naam indicator Jaartal 
indicator Lelystad Flevoland Nederland

Personen met een 
bijstandsuitkering 2015 525,80 435,10 405,10

8.   Lopende re-integratievoorzieningen
Definitie: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd 
van 15-64 jaar.
Bron: CBS - Participatie Wet

Naam indicator Jaartal 
indicator Lelystad Flevoland Nederland

Lopende reintegratievoorzi
eningen 2015 291,80 354,00 311,90

9.   Jongeren met jeugdhulp
Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle 
jongeren tot 18 jaar.
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Naam indicator Jaartal 
indicator Lelystad Flevoland Nederland

Jongeren met jeugdhulp 2015 10,20 9,60 10,00

10.   Jongeren met jeugdbescherming 
Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel 
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ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Naam indicator Jaartal 
indicator Lelystad Flevoland Nederland

Jongeren met 
jeugdbescherming 2015 1,90 1,40 1,20

11.   Jongeren met jeugdreclassering
Definitie: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). 
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Naam indicator Jaartal 
indicator Lelystad Flevoland Nederland

Jongeren met 
jeugdreclassering 2015 0,80 0,60 0,50

12.   Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Definitie: Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning 
binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het 
referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten. 
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Naam indicator Jaartal 
indicator Lelystad Flevoland Nederland

Cliënten met een 
maatwerkarrangement 
WMO

2015 Niet 
bekend

Niet 
bekend 569,00

 Aanvullende indicatoren
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Bron: jeugdstatline.cbs.nl

Bron: SGBO klanttevredenheidsonderzoek

Bron: SGBO klanttevredenheidsonderzoek
 
 

Prestatie-indicatoren
1- BBV indicatoren

Definitie: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bron: LISA

Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een 
bijstandsuitkering moet rondkomen.
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Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel. (Geen nieuwe gegevens 
beschikbaar)

Definitie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de 
beroepsbevolking.
Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Definitie: Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans 
heeft op een leerachterstand.
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel.

Definitie: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel (Geen nieuwe gegevens 
beschikbaar)

Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Bron: CBS - Participatie Wet

Definitie: Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd 
van 15-64 jaar.
Bron: CBS - Participatie Wet

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle 
jongeren tot 18 jaar.
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een 
jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Definitie: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Definitie: Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een 
maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het 
kader van de Wmo.
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
2- Aanvullende lokale indicatoren

Bron: jeugdstatline.cbs.nl
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Bron: SGBO klanttevredenheidsonderzoek
Resultaten klanttevredenheids-onderzoek Wmo voorzieningen zijn medio 2018 
beschikbaar.

Taakvelden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Context van het taakveld
Om de diverse wettelijke taken binnen dit cluster uit te kunnen voeren zijn algemene 
sociale basisvoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Deze algemene 
voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit 
cluster en zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners.
Wat doen we binnen dit taakveld?
Tot dit taakveld behoren algemene (basis) voorzieningen waarvoor geen individuele 
beschikking van de gemeente nodig is, zoals:

 ondersteuning van op participatie gerichte bewonersinitiatieven
 ondersteuning/stimuleren vrijwilligerswerk
 ondersteuning mantelzorgers
 welzijnswerk in de stad/wijken
 algemeen maatschappelijke werk
 schuldhulpverlening
 beheer en exploitatie van wijkvoorzieningen/MFA's
 algemene vervoersvoorzieningen
 belangenbehartiging cliënten (cliëntenraden e.d).
 ook de noodopvang vluchtelingen valt onder dit taakveld

Het algemeen maatschappelijk werk was beschikbaar in de diverse 
gezondheidscentra en in de Sociaal wijkteams. Het gebruik van de 
schuldhulpverlening is stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. In 2017 is het 
laagdrempelige aanbod in de wijk met betrekking tot financiële ondersteuning verder 
uitgebreid. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Lelystad heeft zich aangesloten bij 
Ongehinderd, waarmee de toegankelijkheid van publieke gebouwen voor mensen 
met een beperking inzichtelijk wordt gemaakt. Ook in 2017 is vanuit Mensen Maken 
de Buurt/Ideeënmakelaar actief ingezet op het ondersteunen van 
bewonersinitatieven.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam 2015 - 2018
- Beleidsplan Wmo 2015 - 2018
- Kadernota Kansrijk opgroeien in Lelystad 2015 - 2018
- Integrale nota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2015 - 2018
- Uitvoeringsplan Wmo 2017
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (verschijnt in 2018)

Algemene voorzieningen Wmo
De afwijking op de post 'algemene voorzieningen wmo' ontstaat door drie 
hoofdzaken. Allereerst is er in het Uitvoeringsplan Wmo 2017 reeds rekening 
gehouden met een post 'onvoorzien'. Hierop is geen beroep gedaan waardoor een 
plus van €220.000 ontstaat. Daarnaast heeft er vanuit centrumgemeente Almere een 
afrekening plaatsgevonden met betrekking tot Beschermd Wonen. Deze incidentele 
baat is reeds geadresseerd in het Uitvoeringsplan Wmo 2018. Vanwege de late 

https://www.lelystad.nl/Docs/Kadernota%20Samen%20Leven,%20Samen%20Redzaam.pdf
https://www.lelystad.nl/Beleidsplan%20Wmo%202015-2019%20definitief_141038934.PDF
https://www.lelystad.nl/Docs/Kadernota%20Jeugdhulp.pdf
https://www.lelystad.nl/Integrale%20Nota%20Armoedebeleid%20en%20Schuldhulpverlening%20Lelystad%202015-2018.pdf
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ontvangst zullen er pas in 2018 activiteiten voor worden uitgevoerd. In 2017 wordt 
deze ontvangst dus gestort in de reserve sociaal domein om hem er in 2018 weer 
(deels) uit te onttrekken. Tot slot is er €144.000 meer rijksbijdrage (Wmo nieuw) 
ontvangen. Met deze drie grote voordelen en enkele kleine afwijkingen (ca. €34.500) 
ontstaat per saldo een gunstige afwijking ten opzichte van de begroting van 
€1.289.000. Let op de Mutaties in de reserve Sociaal Domein zijn geregisterd in 
Cluster 0, Taakveld 0.7.
Kinderopvang en Naschoolse Opvang
De regeling Kinderopvang waarvan gebruik gemaakt kan worden o.a. vanuit een 
Sociaal Medische indicatie, is een open einde regeling. Het aantal verstrekkingen 
waren in 2017 lager dan werd verwacht en daardoor zijn de gerealiseerde lasten 
lager €101.000) dan begroot.
PvA van statushouder naar stedeling
De kosten voor maatschappelijke begeleiding statushouders zijn dit jaar €177.097. 
Voor het volledige bedrag wordt een Rijksbijdrage ontvangen (bate), maar door een 
stelselwijziging (in het 4e kwartaal 2017) in de bekostigingssystematiek van het Rijk 
is er een eenmalig nadeel van €30.157 in 2017. De bijdrage van het 4e kwartaal 
2017 wordt namelijk pas in 2018 achteraf ontvangen via de algemene uitkering 
(decentralisatie-uitkering van het gemeentefonds) via de meicirculaire 2018. Ook 
voor komende jaren worden de bijdragen voor maatschappelijke begeleiding op basis 
van realisatiecijfers jaarlijks in de meiciculaire jaar t+1, zodat er een 'naijleffect' 
blijft.
Bij de decembernotitie is een inschatting gemaakt van de decentralisatieuitkering 
(DU) uit het gemeentefonds en de doorschuif naar 2018. Nu de definitieve kosten 
2017 bekend zijn, blijkt dat het werkelijk door te schuiven budget hoger moet zijn 
dan waar in de decembernotitie nog vanuit is gegaan. Hierdoor ontstaat een voordeel 
in 2017 van €78.116 welke nu vrijvalt in het rekening resultaat 2017. Bij de 
bestemming van het rekening resultaat zal voorgesteld worden dit alsnog door te 
schuiven naar 2018.
Niet toegelichte kleine verschillen in reserves
Betreft een begrote maar niet gerealiseerde onttrekking uit een reserve van ruim 
€478.000. Op basis van de decembernotie 2016 is een doorschuifbudget 2016 naar 
2017 voor statushouders verwerkt. Aan het einde van het jaar 2016 bleek dat het 
doorgeschoven bedrag te hoog was gezien de realisatie 2016. De procedure is dat dit 
in het volgende jaar wordt gecorrigeerd. Dat is gebeurd door de begrote onttrekking 
(dekking uit de reserve) 2017 niet te doen.
Portefeuillehouder: Elly van Wageningen, Janneke Sparreboom

6.2 Wijkteams

Context van het taakveld
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de 
bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en 
zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld vormt het 
voorportaal bij de uitvoering van deze wet. In de uitvoering van de Jeugdwet wordt 
er ingezet op de 'jeugd- en gezinsteams', welke ook een voorportaalfunctie vervullen 
(begrotingstechnisch maken deze teams onderdeel uit van taakveld 6.72 
Maatwerkdienstverlening 18-).
Wat hebben wij gedaan binnen dit taakveld?
Onder dit taakveld vallen de uitvoeringskosten van de Wmo en de loketfuncties: de 
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Wijkpunten, de Sociaal wijkteams en de financieel spreekuren. De 
Wijkpunten/Sociaal wijkteams spelen een belangrijke rol wat betreft het versterken 
van de leefbaarheid in de buurt. Ook vormen ze de toegang tot de Wmo 
maatwerkvoorzieningen. De Sociaal wijtkeams stellen in overleg met de cliënten 
ondersteuningsplannen op waarin is aangegeven welke ondersteuning nodig/gewenst 
is. Er zijn in 2017 ca. 2.000 ondersteuningsplannen opgesteld. De formatie van de 
wijkteams is in 2017 uitgebreid zodat inwoners snel geholpen konden worden en er 
geen wachtlijksten zijn geweest. Ook is het aantal financieel spreekuren in 2017 
uitgebreid als antwoord op de toenemende vraag op dit punt.
In het Uitvoeringsplan Wmo 2017 is uitgebreid beschreven wat hierop is ingezet.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam 2015 - 2018
- Beleidsplan Wmo 2015 - 2018
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (verschijnt 2018)

Ideeënmakelaar / Bewonersinitiatieven
De bedragen die opgenomen zijn in 2017 voor de Ideeënmakelaar en de 
Ondersteuning bewonersinitiatieven betreffen totale budgetten die beschikbaar zijn 
voor het project ideeënmakelaar dat tot medio 2018 loopt. Dekking komt uit de 
reserve Transitiefonds (cluster0; taakveld 0.7). Gezien de benodigde tijd om 
grootschaligere sociale projecten op te starten zal de ruimte die beschikbaar is voor 
Ondersteuning bewonersinitiatieven, in 2018 benut worden. Een deel van deze 
middelen is al doorgeschoven in de decembernotitie 2017. Het overige niet benutte 
deel (€135.000) blijft beschikbaar in de reserve Transitiefonds en zal aan het budget 
2018 worden toegevoegd via de decembernotitie 2018.
Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

6.3 Inkomensregelingen

Context van het taakveld
Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen 
te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen 
met andere vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en 
kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste 
onderdeel uit de gemeentebegroting. Er bestaat een duidelijke relatie met de 
taakvelden '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', '6.4 Begeleide participtatie' en 
'6.5 Arbeidsparticipatie'.
Wat hebben wij gedaan binnen dit taakveld?
WWB-Inkomensdeel
De uitvoering van het WWB-Inkomensdeel is een open einde regeling waarop 
inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien een beroep op 
kunnen doen. In 2017 is als gevolg van een daling in het klantenaantal (begroot 
2550 klanten, werkelijk 2405 klanten) de uitkeringslast lager uitgekomen dan 
begroot. In 2017 is de Individuele Inkomenstoeslag grotendeels via digitale 
aanvragen afgehandeld en zijn er stappen gezet om alle aanvraagformulieren te 
digitaliseren en daar waar mogelijk digitaal af te handelen. Verder is er in 2017 in 
het kader van "de stad is van ons allemaal" dataonderzoek verricht naar 

https://www.lelystad.nl/Docs/Kadernota%20Samen%20Leven,%20Samen%20Redzaam.pdf
https://www.lelystad.nl/Beleidsplan%20Wmo%202015-2019%20definitief_141038934.PDF
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"draaideurklanten". Het participatieve onderzoek naar deze groep loopt door naar 
2018.
Minimabeleid / Klijnsmagelden / bewindvoering
Kwijtscheldingen
Met de uitvoering van de kwijtscheldingsregeling wordt aan particulieren en kleine 
ondernemers met een laag inkomen kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen 
verleend. In 2017 zijn er rond de 4600 verzoeken ingeboekt. Deze verzoeken zijn 
onderverdeeld in drie groepen.

1. De groep die automatische kwijtschelding krijgt omdat zij al toestemming 
hebben verleend voor toetsing bij het landelijke informatiebureau.

2. De groep die middels de verkorte aanvraag kwijtschelding aanvraagt.
3. De uitgebreide aanvraagprocedure.

Kwijtschelding kan worden verleend voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en ozb. 
Het totaal van het begrote bedrag (€1.343.000) voor kwijtschelding komt nagenoeg 
overeen met de gerealiseerde verleende kwijtschelding.
ZLF
De uitvoering van de regeling Bbz 2004 is een open einde regeling waarop startende 
en gevestigde ondernemers in financiële
problemen een beroep kunnen doen. Bijvoorbeeld via een renteloze lening, een 
starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot
bijstandsniveau. Door het karakter van een open einde regeling, kunnen de kosten 
fluctueren. Het rekeningresultaat op de regeling is
een kleine afwijking op de uitkeringslast van de totale regeling. De uitgaven van de 
regeling Bbz wordt jaarlijks afgerekend met het
ministerie van SZW. Het ministerie betaalt een voorschot en dit wordt op basis van 
de realisatiecijfers afgerekend.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Nota Op weg met Werken naar Vermogen 2011
- Nota Werk in Uitvoering 2012
- Social Firm (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
- Integrale nota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2015 - 2018
Gerelateerde verbonden partijen
- GR IJsselmeergroep
- BV Werkbedrijf Lelystad

Rijksbijdrage BUIG
De gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van de 
bijstandsuitkeringen, op basis van een objectief verdeelmodel. Deze 
verdeelsystematiek is in de afgelopen jaren (meerdere) malen op de schop gegaan. 
In 2017 is de Rijksbijdrage, als gevolg van de herverdeling van het macrobudget, 
lager vastgesteld (-€2,8 mln.). Het nadeel wordt deels gecompenseerd door een 
lagere uitkeringslast (€1,46mln.) en deels door een onttrekking aan de egalisatie 
reserve Participatiewet €1,3 mln.
Bijstandsuitkeringen BUIG
De lagere uitkeringslast van €1.467.000. is als volgt te verklaren: De begroting is 
gebaseerd op 2550 klanten gemiddeld en een uitkeringstarief van €13.900. Het 
aantal uitkeringsgerechtigden is aanzienlijk minder toegenomen dan bij het opstellen 
van de begroting werd verwacht. Hiervan is in de begrotingsmonitor van mei en 
september al een melding van gemaakt. In 2017 is de realisatie gemiddeld 2.400 
klanten en een uitkeringstarief van €14.170, totale uitkeringslast is €34.348.000 en 
in de regeling Loonkostensubsidie is €279.000 uitgegeven.

https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Import/Op-weg-met-Werken-naar-Vermogen.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/Nota%20Werk%20in%20Uitvoering.pdf
https://www.lelystad.nl/Integrale%20Nota%20Armoedebeleid%20en%20Schuldhulpverlening%20Lelystad%202015-2018.pdf
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Zelfstandigenloket Flevoland
Op de uitvoeringskosten van het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) en de regeling 
Bbz 2004 ontstaat per saldo een klein negatief resultaat van €3.000. Zowel aan de 
lasten- als batenkant is wel sprake van een grote afwijking – beiden liggen een stuk 
hoger dan de begroting. Dit heeft 2 oorzaken. De voornaamste oorzaak is een 
gewijzigde rapportagesystematiek. De uitvoeringskosten van het ZLF worden per 
2017 door gewijzigde regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) op 
taakveldniveau verantwoord en niet meer op de kostenplaatsen (vanaf 2017 zijn er 
geen kostenplaatsen meer). In de overgang naar de nieuwe systematiek is voor het 
ZLF in 2017 is onvoldoende volume (zowel de lasten als de baten) opgenomen in de 
begroting. Dit is budgetneutraal en heeft dus geen resultaat effect. Een ander deel 
van het verschil tussen begroting en realisatie is het rekeningresultaat van de 
uitvoeringskosten ZLF. Voor de gemeente Lelystad zijn er meer kosten gemaakt dan 
begroot ( €194.000 nadeel). Dit wordt echter gecompenseerd door de uitvoering van 
de regeling Bbz* waarbij er jaarlijks een afrekening plaatsvindt met het Ministerie 
(€191.000).
*De uitvoering van de regeling Bbz 2004 is een open einde regeling waarop 
startende en gevestigde ondernemers in financiële problemen een beroep kunnen 
doen. Bijvoorbeeld via een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op 
het inkomen tot bijstandsniveau. Door het karakter van een open einde regeling, 
kunnen de kosten fluctueren. De uitgaven van de regeling Bbz wordt jaarlijks 
afgerekend met het ministerie van SZW. Het ministerie betaalt een voorschot en dit 
wordt op basis van de realisatiecijfers afgerekend.
Minimabeleid
Per saldo nadeel op het Minima beleid van € 301.000 - €26.000 = €275.000 wordt 
veroorzaakt door:

1. De verstrekte bijzondere bijstand voor het minimabeleid is een open einde 
regeling. In 2017 is €160.000 meer verstrekt dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de stijgende kosten van bewindvoering en de aanvullende 
bijstand <21 jaar. Het deel leenbijstand wordt terugontvangen waardoor er 
een voordeel van €26.000 ontstaat op de baten.

2. In 2017 is een extra decentralisatie uitkering ontvangen van het ministerie 
voor de inzet op armoedebestrijding bij kinderen (de zgn. Klijnsma middelen) 
In de december notitie is voorgesteld het onbenutte deel van deze 
decentralisatie uitkering in 2017 incidenteel door te schuiven naar 2018, ter 
afronding van de ingezette projecten en als buffer om de aanvragen op te 
kunnen vangen. De intensivering van de projecten is sneller gegaan dan in 
september werd verwacht waardoor de gerealiseerde uitgaven hoger zijn en 
uiteindelijk 135.000 doorgeschoven wordt naar 2018. Dit leidt tot een nadeel 
in de exploitatie in 2017 van €165.000, welke in 2018 weer wordt 
rechtgetrokken.

3. Daarnaast zijn er nog diverse kleine afwijkingen €24.000.
Kwijting belastingen
Kwijting belastingen vindt plaats wanneer aanslagen niet geïnd kunnen worden, 
bijvoorbeeld in de situatie van een faillissement of schuldsaneringstraject. Enerzijds 
zijn meer vorderingen oninbaar verklaard, wat leidt tot een nadeel van €107.000 op 
de lasten, anderzijds is het totaal te innen bedrag is afgenomen waardoor de 
voorziening voor een deel kan vrijvallen wat leidt tot een voordeel in de baten van 
€68.000.
Egalisatiereserve Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)
De egalisatiereserve Zelfstandigenloket Flevoland is ingesteld ter egalisatie van 
kosten voor uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De 
uitgaven van de regeling Bbz wordt jaarlijks afgerekend met het ministerie van 



68

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie betaalt een voorschot en 
dit wordt op basis van de realisatiecijfers afgerekend. Om deze middelen 
gereserveerd te houden voor uitvoering van deze wettelijke taak zijn deze middelen 
in een specifieke egalisatie reserve gestort (€ 250.000).
Egalisatiereserve Participatiewet
Het saldo op de rijksbijdrage BUIG en de verstrekte bijstandsuitkeringen (1,3 mln.) 
wordt, tezamen met overige afwijkingen onttrokken aan de egalisatie reserve 
participatiewet.
 
Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom, John van den Heuvel

6.4 Begeleide participatie

Context van het taakveld
Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de 
Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één 
beleidskader. Onderdeel van deze wet is dat nieuwe instroom in de sociale 
werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande 
Wswdienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid 
zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan 
de verplichtingen te kunnen voldoen. In de afgelopen periode is er daarom gewerkt 
aan scenario's om deze gecontroleerde afbouw vorm te geven, wat uiteindelijk heeft 
geresulteerd in het businessplan social firm. Dit businessplan ligt in het laatste 
kwartaal van 2017 ter besluitvorming voor in de gemeenteraden van de vier 
gemeenten die deelnemen in de GR IJsselmeergroep.
Wat doen we binnen dit taakveld?
Concern voor Werk heeft een afnemend aantal mederwerkers in het kader van de 
Wsw te werk gesteld. Inhoudelijk is gewerkt aan de ormgeving van de Social Firm. 
De GR heeft enerzijds door strakke beheersing van de kosten, inkomsten uit de 
productie en een ijstelling van de de rijkssubsidie 2017 binnen begroting afgesloten.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Social firm (verschijnt laatste kwartaal 2017)
Gerelateerde verbonden partijen
- GR IJsselmeergroep

WSW
De GR IJsselmeergroep voert (o.a. voor de gemeente Lelystad) de WSW uit. Zij 
ontvangt hiervoor de rijksbijdrage die de deelnemende gemeenten ontvangen alsook 
een bijdrage per gemeente voor uitvoeringskosten. Deze laatste wordt bepaald op 
basis van het aantal sw-ers per deelnemende gemeente. Nu instroom in de WSW 
niet meer mogelijk is en er nog wel enige uitstroom plaatsvindt, daalt het aantal sw-
ers. Met deze daling, neemt ook de te betalen ambtelijke bijdrage voor de GR 
IJsselmeergroep af en leidt tot lagere lasten (€137.000) in 2017.
Portefeuillehouder: John van den Heuvel

6.5 Arbeidsparticipatie
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Context van het taakveld
Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de 
Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één 
beleidskader. Onderdeel van deze wet is dat nieuwe instroom in de sociale 
werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. Inwoners die 
onderdeel uitmaken van deze 'nieuwe doelgroep' worden voortaan ondersteunt en 
begeleid binnen de uitvoering van Participatiewet.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
In de nota Besteding Re-integratiegelden Participatiebudget 2017 is vastgelegd op 
welke wijze de beschikbare middelen in 2017 ingezet worden. De re-
integratietrajecten die vanuit de integratie uitkering Participatiewet (gemeentefonds) 
worden bekostigd verschillen qua doorlooptijd en gaan soms over de jaarschijf heen 
– alsook de bijbehorende kosten. Per saldo is over 2017 een overschot bereikt van 
€91.511,-. Deze is toegevoegd aan de egalisatiereserve Re-integratie.
De geformuleerde doelstellingen ten aanzien van re-integratie zijn in 2017 
ruimschoots behaald. Er zijn dit jaar 826 trajecten opgestart waarvan er per 31 
december 2017 nog 516 liepen. De uitstroomdoelstelling voor 2017 bedroeg 270 
cliënten, inclusief de Werkgeversbijdrage Loonkosten. Uiteindelijk is een uitstroom 
van 344 cliënten gerealiseerd. Vooral de Werkervaringsbanen en de plaatsingen in 
het kader van de Banenafspraak hebben tot meer uitstroom geleid dan verwacht. 
Door deze hoge uitstroom zien we een toename van het aantal complexe 
klantprofielen. Hierom is het aantal trajecten voor 2018 bijgesteld naar 600 en 
bedraagt de
uitstroomdoelstelling voor 2018 175 cliënten.
Door aangepaste richtlijnen kan een hoger deel van de btw op de ingekochte 
diensten voor re-integratietrajecten worden teruggevraagd
bij het BTW Compensatiefonds. Voor het boekjaar 2012 is er in 2017 door de 
belastingdienst een extra uitkering uit het BTW
Compensatiefonds gehonoreerd ad. €312.175,-.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Eén toeganspoort tot de arbeidsmarkt 2014
- De Nieuwe Onderneming 2015
- Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2018 (eind 2017)
- Social firm (verschijnt het vierde kwartaal 2017)
Gerelateerde verbonden partijen
- GR IJsselmeergroep
- BV Werkbedrijf Lelystad

BTW compensatie re-integratie uitgaven
Voordeel op de lasten doordat de BTW compensatie op de re-integratie uitgaven is 
verruimd, dit leidt tot een wijziging in de teruggave van BTW voorgaande jaren van € 
312.000. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene middelen.
Verrekening bijdrage Werkbedrijf 2016
Voordeel op de baten omdat in 2017 nog een verrekening heeft plaatsgevonden met 
het Werkbedrijf Lelystad van €250.000, dit had betrekking op de inzet op grond van 
de participatiewet werkdeel.
ESF subsidies
De Gemeente Lelystad maakt jaarlijks aanspraak op een subsidie vanuit de ESF 
gelden. Over 2017 heeft Lelystad voor een totaal van €393.000 aan subsidie kunnen 
verwerven en heeft die vervolgens ook ingezet.

https://www.lelystad.nl/Docs/Kadernota%20Participatiewet.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/Nota%20De%20Onderneming%20versie%202%202.pdf
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Lelystad Akkoord
Werd er bij de begroting nog verwacht dat hiervoor €140.000 aan kosten werd 
gemaakt. In werkelijkheid zal de inzet verspreid over drie jaar plaatsvinden en 
bedragen de jaarlijkse kosten ca. €50.000 per jaar. Hierdoor ontstaat in 2017 een 
voordeel van €90.000.
Door de lagere kosten als gevolg van en ander uitgavenritme, is het ook niet nodig 
de geraamde €140.000 aan het transitiefonds Sociaal Domein te onttrekken. In 
plaats daarvan wordt de realisatie aan de reserve onttrokken en is het restant 
beschikbaar voor komende jaren.
Doorlopende re-integratietrajecten
Een verschil op de afwikkeling van de diverse trajecten uitgevoerd door het WBL, 
deze lopen over het kalenderjaar heen en daarmee ontstaat deze afwijking. Het 
doorgeschoven budget uit 2016 wordt dit kalenderjaar niet aangewend.
Egalisatie re-integratie
Conform de besluitvorming bij de jaarrekening 2016 wordt het saldo op het 
onderdeel participatiewet werkdeel toegevoegd dan wel onttrokken aan de 
egalisatiereserve Re-integratie. In 2017 wordt €92.000 toegevoegd aan deze 
reserve.
Portefeuillehouder: John van den Heuvel

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Context van het taakveld
Binnen de Wmo wordt ingezet op een sterke basis. Voor inwoners, voor wie de basis 
niet toereikend is, kan extra ondersteuning worden ingezet (maatwerkvoorzieningen) 
zodat inwoners toch zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
In Onder dit taakveld vallen de volgende maatwerkvoorzieningen:

 woningaanpassingen
 rolstoelen
 scootmobielen.

In 2017 ontvingen ruim 2.700 inwoners vanuit de Wmo een woon-, rol- of 
vervoersvoorziening. In het Uitvoeringsplan Wmo 2017 is een uitgebreide 
beschrijving gegeven van de verschillende maatwerkvoorzieningen. Er wordt elk half 
jaar een Monitor Sociaal Domein uitgebracht. Daarin wordt aangegeven hoeveel 
inwoners gebruik maken van deze voorzieningen.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam 2015 - 2018
- Beleidsplan Wmo 2015 - 2018
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022 (verschijnt in 2018)

Wmo maatwerkvoorzieningen (ZIN)
Van de materiele maatwerkvoorzieningen kan zowel middels het persoonsgebonden 
budget (Pgb) als via Zorg in natura (Zin) gebruik worden gemaakt. Op het Zin 
onderdeel ontstaat een voordeel van €1.329.000. Wanneer integraal naar zowel Zin 
als Pgb tezamen wordt gekeken (zie taakveld 6.71) ontstaat het volgende beeld ten 
aanzien van de materiele maatwerkvoorzieningen.
Op deze onderdelen tezamen ontstaat een kleine overschrijding ad. €69.000. Van 
rolstoelen is aanzienlijk minder gebruik gemaakt dan voorzien. Hier ontstaat een 

https://www.lelystad.nl/Docs/Kadernota%20Samen%20Leven,%20Samen%20Redzaam.pdf
https://www.lelystad.nl/Beleidsplan%20Wmo%202015-2019%20definitief_141038934.PDF
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onderrealisatie van €179.000. Op de scootmobielen en woningaanpassingen is 
daartegen een groter beroep gedaan dan voorzien. Hierdoor ontstaan 
overschrijdingen van €44.000 respectievelijk €100.500. Met inbegrip van de 
verhuiskosten ad. €103.500 ontstaat op het onderdeel het genoemde saldo van -
€69.000.
Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Context van het taakveld
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de 
bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en 
zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking 
op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking 
worden verstrekt.
Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen 
gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Wmo is opgenomen. Het door de 
raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken binnen de 
daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Onder dit taakveld vallen de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen:

 huishoudelijke ondersteuning
 ondersteuning thuis
 dagbesteding
 kortdurend verblijf.

In 2017 maakten ruim 2.200 inwoners gebruik van een of meer van deze diensten. 
Onder dit taakveld valt ook de aanvullende (gemeentelijke) ziektekostenverzekering 
voor chronisch zieken en gehandicapten. In 2017 maakten ruim 2.800 inwoners 
gebruik van deze ziektekostenverzekering. Tenslotte zijn ook alle eigen bijdragen die 
inwoners betalen voor de Wmo maatwerkvoorzieningen in dit taakveld opgenomen. 
In het Uitvoeringsplan Wmo 2017 is dit taakveld uitgebreid beschreven. Ook wordt 
elk half jaar een Monitor Sociaal Domein uitgebracht waarin is aangegeven hoeveel 
inwoners gebruik maken van de diverse maatwerkvoorzieningen.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam 2015 - 2018
- Beleidsplan Wmo 2015 - 2018
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022 (verschijnt in 2018)

WMO maatwerkvoorzieningen PGB
Van de materiele maatwerkvoorzieningen kan zowel middels het persoonsgebonden 
budget (Pgb) als via Zorg in natura (Zin) gebruik worden gemaakt. Op het m.n. Pgb 
onderdeel ontstaat een nadeel van €1.409.000. Wanneer integraal naar zowel Zin 
(zie taakveld 6.6) als Pgb tezamen wordt gekeken ontstaat het volgende beeld ten 
aanzien van de materiele maatwerkvoorzieningen. Op deze onderdelen tezamen 
ontstaat een kleine overschrijding ad. €69.000. Van rolstoelen is aanzienlijk minder 
gebruik gemaakt dan voorzien. Hier ontstaat een onderrealisatie van €179.000. Op 
de scootmobielen en woningaanpassingen is daartegen een groter beroep gedaan 
dan voorzien. Hierdoor ontstaan overschrijdingen van €44.000 respectievelijk 

https://www.lelystad.nl/Docs/Kadernota%20Samen%20Leven,%20Samen%20Redzaam.pdf
https://www.lelystad.nl/Beleidsplan%20Wmo%202015-2019%20definitief_141038934.PDF
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€100.500. Met inbegrip van de verhuiskosten ad. €103.500 ontstaat op het 
onderdeel het genoemde saldo van -€69.000.
Aanvullende ziektekosten verzekeringen
Het gebruik is aanzienlijk gestegen in 2017 ten opzichte van voorgaande jaren. 
Desalniettemin ontstaat er financieel een onderrealisatie van €113.000 op de lasten.
Eigen bijdrage Wmo
Zoals verwacht liggen de eigen bijdragen (bate) op een lager niveau dan bij het 
opstellen van het Uitvoeringsplan Wmo 2017 verwacht werd. Uiteindelijk komen de 
eigen bijdragen uit op ca. €866.000. Hiermee ontstaat een negatieve afwijking ten 
opzichte van de begroting van €434.000. In het Uitvoeringsplan Wmo 2018 is de 
verwachting voor eigen bijdragen in lijn gebracht met de ontvangsten in 2017.
Wmo vervoer
De eigen bijdragen (bate) van regiotaxi lagen in lijn met de begroting. De kosten 
lagen echter door een andere manier van inkopen en organiseren op een lager 
niveau dan verwacht zodat per saldo een gunstige afwijking ontstaat van €325.000. 
In het Uitvoeringsplan Wmo 2018 is deze prognose verwerkt.
Kortdurend verblijf
Van de faciliteit kortdurend verblijf is het gebruik in 2017 beperkt geweest. Er wordt 
onderzocht wat de achtergrond hiervan is en mogelijke verbetermaatregelen. Er 
heeft ook nog geen bijdrage plaatsgevonden aan het Respijthuis, deze start in 2018. 
In 2017 is er een gunstige afwijking ten opzichte van de begroting ontstaan ad. 
€241.000.
Huishoudelijke hulp
Er is in 2017 iets minder gebruikt gemaakt van huishoudelijke hulp (Zin en PGB) dan 
begroot:. Daarnaast heeft er een afrekening plaatsgevonden over 2016 welke een 
negatief effect heeft van ca. €78.000 voor ZIN en -€16.000 voor PGB . Per saldo is 
er een voordeel van €136.000 op de huishoudelijke hulp in 2017, inclusief kleine 
verschillen totaal €141.000.
Dienstencheques
Het gebruik van de dienstencheques neemt geleidelijk toe maar blijft nog achter op 
de verwachtingen zodat er een onderrealisatie van op de lasten ontstaat van 
€224.000.
Bijstelling decentralisatie uitkeringen
In de septembercirculaire 2017 is de decentralisatie uitkering Wmo 2015 positief 
bijgesteld. Bij het opstellen van het Uitvoeringsplan Wmo 2017 is hiermee geen 
rekening gehouden en was dit derhalve niet geprogrammeerd. Hiermee is het een 
positieve afwijking ten opzichte van de begroting (€304.000) die in de 
egalisatiereserve sociaal domein (jeugd en Wmo) wordt gestort (zie cluster 0, 
taakveld 0.7 waar alle mutaties van de reserve Sociaal Domein worden verwerkt)
Ondersteuning thuis en Dagbesteding
Ten aanzien van de ondersteuning thuis en dagbesteding (Zin en Pgb tezamen) zijn 
lumpsumafspraken gemaakt met de zorgaanbieders. Op het budget 2017 zal 
derhalve geen afwijking plaatsvinden. Wel zijn er verschuivingen mogelijk tussen Zin 
en Pgb en afrekeningen over voorgaande jaren. De afrekening over 2015 zorgt voor 
een positief afwikkelingsverschil ad. ca. €200.000 in 2017 zodat dit het saldo is dat 
ontstaat in de jaarrekening 2017. Deze afwikkeling is gedurende 2017 reeds in de 
egalisatiereserve sociaal domein (jeugd en wmo) gestort (zie cluster 0, zie taakveld 
0.7 waar alle mutaties in de reserve Sociaal domein zijn verwerkt).
Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
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Context van het taakveld
Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse 
verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. Dit taakveld heeft een 
directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de 
rijksbijdrage voor de Jeugdhulp is opgenomen.
De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af 
als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. 
Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op 
het gebied van de Jeugdhulp met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden 
uitgevoerd. Het is een uitdaging om de afbouw van deze rijksbijdrage in de 
aankomende jaren op te vangen door een omslag te realiseren binnen de 
jeugdhulpverlening.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten met ingang van 2015 diverse 
verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. In dit taakveld zijn de lasten 
opgenomen die horen bij de vormen van jeugdhulp die behoren tot het vrijwillige 
kader. In dit taakveld zijn de volgende lasten opgenomen:
1. Jeugd en Gezinsteams
Per 1 januari 2015 zijn vier JGT’s van start gegaan, elk verbonden aan een 
stadsdeel. De gemeente Lelystad heeft met de deelnemende partijen aan het JGT 
sinds 2015 een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de 
jeugdhulpverlening in de gemeente en de samenwerking in het JGT. Deze 
samenwerkingsovereenkomst is geëindigd op 31 december 2016. Voor 2017 is de 
samenwerking in het JGT voortgezet en is een aangepaste 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Twee nieuwe partijen (MEE IJsseloevers 
en Welzijn Lelystad) zijn bij deze samenwerking aangesloten. Deze instellingen zijn 
door de samenvoeging van de preventieve activiteiten van het CJG (zoals 
bijvoorbeeld gezinsadviseur, schoolmaatschappelijk werk, jeugdpreventiewerk, CJG-
consulent) en de ambulante hulp van het JGT onderdeel geworden van het JGT 
nieuwe stijl. Het JGT wordt hierdoor vrij toegankelijk. Expertise kan op maat 
toegevoegd worden en er kan slim samengewerkt worden. Ook is in 2017 uitvoering 
gegeven aan het amendement Zorg in en om Scholen. De gemeente heeft samen 
met het JGT en beide Samenwerkingsverbanden PO en VO een gezamenlijke 
werkagenda opgesteld om de verbinding onderwijs en jeugdhulp te versterken. De 
Werkagenda wordt in 2018 uitgevoerd.
2. Lokale specialistische jeugdhulp
Onder lokale specialistische jeugdhulp vallen dagbesteding, dagbehandeling, 
persoonlijke verzorging en kort verblijf. De overeenkomsten uit 2015 zijn verlengd 
voor 2016 en 2017. Ook hebben 11 nieuwe aanbieders een overeenkomst gekregen 
voor 2017.
3. Regionale specialistische jeugdhulp
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost door het JGT en er geen geschikt 
lokaal zorgaanbod aanwezig is, wordt er specialistische, regionaal ingekochte zorg 
geboden. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken 
gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten op het gebied van 
jeugd-GGZ (basis en specialistische GGZ en ernstig enkelvoudige dyslexie) en 
jeugdhulp met verblijf (klinisch jeugd GGZ, pleegzorg, residentiele jeugdhulp en 
jeugdzorgplus). Ook zijn regionale afspraken gemaakt voor Veilig Thuis en 
Jeugdbescherming en - reclassering. Deze vormen van jeugdzorg vallen onder het 
taakveld Geëscaleerde zorg 18-. Voor 2017 zijn de afspraken uit 2016 verlengd. 
Een belangrijk speerpunt in 2017 was het programma Zorglandschap Jeugd 
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Flevoland. De Flevolandse gemeenten zijn samen met jeugdhulpaanbieders dit 
programma gestart om de komende jaren gezamenlijk een duurzaam zorglandschap 
jeugd te ontwikkelen. Met het project Stip op de Horizon zijn we gekomen tot 
gezamenlijke ambities voor 2021: 
- Eind 2021 is de capaciteit van de groepen behandeld wonen (basis en 
specialistisch) met circa 50% afgenomen; 
- De capaciteit voor klinische jeugd-ggz blijft gehandhaafd op het niveau van begin 
2017; 
- Er komt een Jeugdzorgplus-voorziening (gesloten jeugdzorg) voor Flevolandse 
kinderen die vallen onder dit regime;
- Er komt een (meer) evenwichtige verdeling tussen zorgvraag en locatie van zorg 
en verblijf in de regio. 
Deze ambities zijn verwerkt in de meerjarige regionale aanbesteding jeugdhulp met 
verblijf 2019 e.v. De voorbereiding voor deze aanbesteding en marktconsultaties 
hebben plaatsgevonden in 2017. De aanbesteding zelf is in 2018.
4. Landelijke Transitiearrangement (LTA)
De VNG heeft namens gemeenten afspraken gemaakt met landelijke 
jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie voor de periode 2015-2017, 
zodat het aanbod van deze specialistische voorzieningen gehandhaafd blijft. Dit is 
geregeld in een Landelijk Transitiearrangement (LTA). Gemeenten rekenen naar 
gebruik af.
5. Persoons Gebonden Budget (PGB) Jeugd
Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op 
basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een 
persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal 
beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in 
natura.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2017
- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein (verschijnt in 2018)

Jeugdhulp:
Het saldo van dit Taakveld moet in combinatie met taakveld 6.82 worden gezien, 
evenals de dekking uit de Rijksbijdrage in taakveld 0.7 en de dekking uit de reserve 
Sociaal Domein eveneens in taakveld 0.7.
Het tekort op jeugdhulp 2017 bedraagt € 4,3 mln. Analyse van de cijfers geeft het 
volgende beeld:

De eerste conclusie is dat het tempo en volume van de met de transformatie 
gepaard gaande besparingen –zoals deze waren voorzien in het Uitvoeringsplan 
Jeugdhulp 2017– niet worden gehaald en moeten worden bijgesteld. Ten opzichte 
van 2016 is het totale uitgavenniveau in 2017 min of meer gelijk gebleven, daar 
waar een daling was voorzien.
Het tekort op Jeugdhulp van € 4,3 is zichtbaar in verschillende taakvelden.

https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2017/04-juli/18:45/Bijlage-2-Uitvoeringsplan-Jeugdhulp-2017-18-april-2.pdf
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Taakveld 0.7 Reserve Sociaal Domein
** Taakveld 0.7 Algemene Uitkering (onderdeel van het Voordelig saldo)
*** Taakveld 6.72 & 6.82 Jeugdhulp Regionaal
**** Taakveld 6.72 Jeugdhulp Lokaal
Portefeuillehouder: Elly van Wageningen, Janneke Sparreboom

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Context van het taakveld
Gemeenten zijn met ingang van 2015 verantwoordelijk voor maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen onder de Wmo 2015. De wet schrijft voor dat er op 
regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat 
voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de 
huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor 
de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is 
Almere.
Wat doen we binnen dit taakveld?
Voor inwoners die niet beschikken over een eigen netwerk of financiële draagkracht 
en voor wie zelfredzaamheid (tijdelijk) buiten bereik ligt, is er een vangnet. Er wordt 
regionaal beleid ontwikkeld voor de ondersteuning en zorg voor deze kwetsbare 
mensen. Het Regionaal Kompas 2015 - 2017 bevat beleid ten aanzien van dak- en 
thuislozen, zorgmijders, zwerfjongeren, ex-gedetineerden, verslaafden, slachtoffers 
van huiselijk geweld en kindermishandeling en mensen met ernstige geestelijke 
gezondheidsproblemen. Voor deze doelgroep verzorgt de overheid een vangnet. 
Deze vangnetvoorzieningen worden samen met de regio georganiseerd. Het gaat dan 
om maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen.
Er waren in 2017 in Lelystad twee voorzieningen voor maatschappelijke opvang, 
namelijk de crisisopvang en de dag- en nachtopvang. Er zijn daarnaast in lelystad 
twee nachtopvang plekken speciaal voor jongeren. Naast de voorzieningen voor 
maatschappelijke opvang is ook uitvoering gegeven aan bescherm wonen. In 
Lelystad is beschermd wonen uitgevoerd door Timon, Leger des Heils, Kwintes, 
Triade, Woonzorg Flevoland, Omegagroep en Iriszorg. Het gaat om ongeveer 250 
plaatsen in Lelystad.
Voor inwoners met een GGZ-problematiek die in de wijk wonen is een 
inloopvoorziening (De Waterspiegel) en ambulante begeleiding en behandeling 
beschikbaar. Via maatwerkvoorzieningen en het FACT (Flexibel Assertive Community 
Treatment) is actieve ambulante begeleiding en behandeling geboden aan inwoners 
die langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben. Hierbij is niet alleen gericht op 
het verminderen van de psychische klachten, maar ook op onderwerpen als wonen, 
werken, financiën, sociale relaties en vrijetijdsbesteding.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsplan Wmo 2017
- Uitvoeringsplan Wmo 2018 (verschijnt eind 2017)
- Regionaal Kompas 2018 - 2019 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (verschijnt in 2018)

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

https://www.lelystad.nl/Documenten/Gemeente/Actueel/UITVOERINGSPLAN%20WMO%202017.pdf
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Context van het taakveld
Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse 
verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. Dit taakveld heeft een 
relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de 
rijksbijdrage voor de Jeugdhulp is opgenomen.
De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af 
als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. 
Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op 
het gebied van de Jeugdhulp met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden 
uitgevoerd. Het is een uitdaging om de afbouw van deze rijksbijdrage in de 
aankomende jaren op te vangen door een omslag te realiseren binnen de 
jeugdhulpverlening.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten met ingang van 2015 diverse 
verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. In dit taakveld zijn de lasten 
opgenomen die horen bij de vormen van jeugdhulp die behoren tot het gedwongen 
kader. In dit taakveld zijn de volgende lasten opgenomen:

1. Jeugdbescherming en -reclassering (JB/JR)
Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. 
Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken 
gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Voor 2017 
zijn de afspraken uit 2016 verlengd: Samen Veilig Midden Nederland heeft 
een subsidie ontvangen. Dit is inclusief een bijdrage voor de Landelijk 
Werkende (gezins)voogdij-Instellingen (William Schrikker Stichting en Leger 
de Heils Jeugdbescherming), die in onderaannemerschap van Samen Veilig 
maatregelen uitvoeren. Door de inzet op "begeleiding zonder maatregel" 
(oftewel drang- of SAVE-trajecten) en een betere samenwerking met het 
Jeugd en
Gezinsteam is het aantal maatregelen JB door de kinderrechter in 2017 
afgenomen.

2. Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling)
Veilig Thuis is de integratie van het voormalige Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld. De inspecties hebben 
op 9 februari 2017 een onderzoek uitgevoerd bij Veilig Thuis Flevoland (VTF). 
De kwaliteit van VTF scoorde een voldoende. Tussen gemeente, VTF, JGT, de 
jeugdgezondheidszorg (Icare en GGD) en het Steunpunt Huiselijk Geweld zijn 
afspraken gemaakt  over het doorzetten van meldingen van Veilig Thuis. 
Veilig Thuis zet lichte meldingen door naar de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en 
middelzware meldingen naar het JGT als er kinderen betrokken zijn. Als er 
sprake is van huiselijk geweld (zonder kinderen) zet Veilig Thuis de meldingen 
door naar het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2017
- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018 (verschijnt eind 2017)
- Kadernota sociaal domein (verschijnt in 2018)

Jeugdhulp Gedwongen Kader
Dit is onderdeel van Jeugdhulp Regionaal maar wordt in een apart Taakveld 
verwantwoord (zie voor een integrale toelichting Jeugdhulp taakveld 6.72).

https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2017/04-juli/18:45/Bijlage-2-Uitvoeringsplan-Jeugdhulp-2017-18-april-2.pdf
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Portefeuillehouder: Elly van Wageningen

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

7. Volksgezondheid en milieu

De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking 
op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven 
wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie 
geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de 
budgeten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er 
verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2017 binnen dit taakveld. Hierna 
vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €100.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te 
nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale 
beleidsindicatoren.

Prestatie-indicatoren
1- BBV indicatoren

Definitie: De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).
Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval.

Definitie: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, 
waterkracht, zon of biomassa.
Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Taakvelden

7.1 Volksgezondheid

Context van het taakveld
Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke 
taken en verantwoordelijkheden, waaronder de uitvoering van de 
Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke 
gezondheidsdienst (GGD). Om efficiënter te kunnen werken hebben gemeenten 
samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de gemeentelijke 
gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, 
Urk en Zeewolde.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming en bevordering van de 
gezondheid van de bevolking als geheel en van kwetsbare groepen. Kwetsbare 
groepen zijn in dit geval de inwoners met een verhoogd risico op 
gezondheidsproblemen. De volgende maatregelen ter bescherming én bevordering 
van de gezondheid zijn ingezet:
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- het monitoren van de gezondheidssituatie;
- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke 
stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen 
bedreigingen van de gezondheid;
- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- ambulance en ziekenvervoer.
De meeste van de taken zijn op basis van een gemeenschappelijke regeling 
uitgevoerd door GGD Flevoland. Daarnaast zijn diverse andere 
samenwerkingspartners actief, waaronder Sportbedrijf Lelystad, gezondheidscentra 
en Welzijn Lelystad. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn cruciaal voor een 
effectieve aanpak van de publieke gezondheid. Het stimuleren van een gezonde 
leefstijl en preventie heeft verder vorm gekregen middels de gezonde wijkaanpak; 
een samenwerkingsverband van diverse organisaties gericht op 
gezondheidspreventie en zorg, die burgerinitiatieven rond gezonde leefstijl (gericht 
op meer bewegen, gezonde voeding of een gezonde leefomgeving) stimuleren en 
faciliteren. De koppeling van publieke gezondheid en preventie met het sociaal 
domein is van belang; een aantal vraagstukken binnen het sociaal domein is 
gezondheidsgerelateerd.
De jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar is uitgevoerd volgens 
het wettelijk basispakket (Besluit Publieke Gezondheid). De uitvoerende organisaties 
(Icare JGZ 0-4 en GGD JGZ 4-18) bieden individuele preventieve activiteiten aan op 
de voorgeschreven contactmomenten. Daarmee geven zij invulling aan het 
systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig 
signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het 
geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen 
en normaliseren, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en het 
erbij halen van zorg of hulp. Bij ieder contact wordt gekeken naar de specifieke 
omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving en ook wordt beoordeeld in 
welke vorm het contact het beste kan plaatsvinden. De jeugdverpleegkundigen en 
jeugdartsen zijn actief in de ondersteunende netwerken in en rondom de 
(voor)school..
Gerelateerde beleidsnota’s
- Beleidsplan Gezondheidszorg 2015 - 2018
Gerelateerde verbonden partijen
- GR GGD Flevoland

Portefeuillehouder: Janneke Sparreboom

7.2 Riolering

Context van het taakveld
Op basis van de Wet milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op 
basis van de Waterwet hebben gemeenten een hemelwaterzorgplicht en een 
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grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente uit 
te werken in een zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de 
bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt evenals de dekking (in de vorm van 
rioolheffing).
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan de doelstellingen van het Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2016 t/m 2021. De zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en 
grondwater waren hierbij leidend. In het kader van 'areaal op orde' is met reinigen 
en inspecteren inmiddels ca. 50% van de kwaliteit van het rioolstelsel in beeld 
gebracht. Streven is 100% in 2020 zodat deze informatie de basis vormt voor het 
volgende GRP. De drainage is regulier doorgespoten om grondwaterproblemen te 
voorkomen. In 2017 is binnen het Samenwerkingsverband Afvalwaterketen Flevoland 
(SAF) gewerkt aan een nieuwe Bestuursovereenkomst SAF, welke begin 2018 zal 
worden vastgesteld. Daarnaast is binnen het SAF gewerkt aan een voorstel voor 
gezamenlijk rioolgemalen en persleidingen beheer. Het doel is de personele 
kwetsbaarheid te verminderen en van elkaar te leren. Als nadere uitwerking van het 
GRP is gestart met het opstellen van het rioolbeheerplan. Om te komen tot een 
duurzame sanitatie van vliegveld Lelystad is een intentieovereenkomst met de N.V. 
Luchthaven Lelystad, Ontwikkelingsmaatschappijg Airport Lelystad Almere N.V. 
(OMALA), Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland ondertekend. Samen 
met waterschap Zuiderzeeland is een stresstest light uitgevoerd, waarbij, in het 
kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, onderzoek is gedaan naar de 
gevolgen van extreme regenval. Er vallen daarbij een aantal knelpunten op die op 
termijn een probleem kunnen veroorzaken. De komende jaren wordt er aan gewerkt 
die knelpunten op te lossen en de problemen voor te zijn.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2021

Riolering
Voordeel op de lasten omdat de uitvoering van reinigen en inspecteren vertraging 
heeft opgelopen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer (deze heeft uiteindelijk 
de opdracht moeten teruggeven). De niet bestede middelen worden, als onderdeel 
van een kostendekkende rioolexploitatie, aanvullend, gestort in de voorziening 
riolering. Minder baten door minder inkomsten rioolheffing wat wordt veroorzaakt 
door een onjuiste raming van de verhouding 1- en meer- persoonshuishoudens.
Portefeuillehouder: John van den Heuvel

7.3 Afval

Context van het taakveld
Op basis van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verplichtingen op het gebied 
van het inzamelen- en verwerken van afvalstoffen. De gemeente rekent de kosten 
door aan de inwoners in de vorm van de afvalstoffenheffing, die in Lelystad 100% 
kostendekkend is.
Wat doen we binnen dit taakveld?
In 2017 is de discussie gestart over een aanpassing van de inzameling van het afval, 
met als doel om het aantal ingezamelde grondstoffen te verhogen en het restafval te 
verminderen. Op aangeven van de raad is een peiling voorbereid om de mening van 
de inwoners te vragen naar hun voorkeur voor het inzamelen met een extra 

https://www.lelystad.nl/Gemeentelijk%20Rioleringsplan%20Lelystad%202016-2021.pdf
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container aan huis of door middel van ondergrondse afvalstations. Dit zal in 2018 
worden voortgezet.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Afvalstoffenbeleidsplan 2015
Gerelateerde verbonden partijen
- NV HVC

Inzamelen afvalstoffen
Het opvoeren van de inzamelcapaciteit voor plastic, drankenkartons en blik, een 
toenemend gebruik van de aanhangwagenservice en vervanging van een aantal 
ondergrondse containers uit veiligheidsoverwegingen heeft geleid tot hogere lasten. 
Daartegenover staat een forse toename van ingezameld plastic en drankenkartons 
met als gevolg een toename van de vergoeding (baten).
Restafval
In 2016 is minder restafval verbrand dan geprognosticeerd; de eindafrekening 2016 
is hierdoor voordeliger uitgevallen (incl. verbrandingsbelasting) en heeft een 
voordelig effect op de lasten in 2017.
Portefeuillehouder: Elly van Wageningen

7.4 Milieubeheer

Context van het taakveld
De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Wet 
milieubeheer, de Woningwet, de Wet bodembescherming en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden er binnen dit taakveld 
diverse activiteiten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de 
gemeente inwoners op het gebied van asbestsanering van dakbedekking, op basis 
van het wettelijke verbod met ingang van 2024.
Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Zowel toezicht als handhaving worden uitgevoerd op basis van het jaarlijks 
geactualiseerde HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP). Het gaat het hier om het 
uitvoeren van bouw- en woningtoezicht inclusief het toezicht op 
kamerverhuur/opsporing illegale huisvesting. Tevens om het uitvoeren van 
evenemententoezicht en uitvoering drank- en horecatoezicht. Handhaving door 
Juridische controlling, check aan vergunningen, juridisch vervolg op overtredingen 
van vergunningen en regels (Handhaving van WABO, Drank en Horecawet, Wet 
kinderopvang, Kamerverhuur, APV, Welstandadvisering, bestemmingsplannen (Wro), 
Winkeltijdenwet).
In 2017 is zowel het aantal alsook de omvang van de uitgevoerde bouwprojecten is 
toegenomen. In 2017 werd het grootschalig project voor de sanering van 
gasleidingen in 13.000 woningen afgerond.
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt sinds 1 
januari 2013 milieutaken en brandveilig gebruik op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onder de taken van de 
omgevingsdienst vallen: het uitvoeren van de (coördinatie van) milieutoezicht, 
toezicht op brandveilig gebruik, het behandelen van milieuklachten en de toezicht op 
bodemkwaliteit. Daarnaast ook het juridisch vervolg op overtredingen brandveilig 
gebruik en milieu. De definitieve cijfers over 2017 voor verleende vergunningen en 
meldingen zijn als volgt:

 Wabo milieu enkelvoudig: 8

http://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Import/Afvalbeleidsplan-2012-2015-inclusief-Bijlagen.pdf
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 Wabo brandv gebruik: 6
 Meldingen actv besluit: 84
 Meldingen brandv. Gebr: 15
 Meldingen Bbk (bodem): 49

In 2015 is de ‘Tijdelijke Regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn 
energieefficiëntie’ in werking getreden. De wet verplicht grote ondernemingen om 
eens in de vier jaar een energie-audit uit te voeren. De OFGV heeft voor een 7 tal 
bedrijven een beoordeling gedaan voor de energie-audits EED.
De toezicht- en handhavingstaken zijn uitgevoerd conform het HUP 2017. Daar wordt 
separaat over gerapporteerd.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)
-Nota integrale handhaving (2015 – 2018)
Gerelateerde verbonden partijen
- Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek

Kostenverhaal duurzaamheid
Voor het regioplan windenergie (besluit: kostenverhaal windenergie uit 2017) zijn 
kosten van €273.000 gemaakt die op termijn kunnen worden verhaald op 
exploitanten van de windmolens. Het betreft dus door de gemeente voorgeschoten, 
op termijn te verhalen kosten.
Duurzaamheid
In de decembernotitie 2017 zijn de middelen van het Uitvoeringprogramma 
duurzaamheid doorgeschoven naar 2018 op basis van prognoses. Nu de definitieve 
kosten 2017 bekend zijn blijkt dat het werkelijk door te schuiven budget hoger moet 
zijn dan in de decembernotitie vanuit is gegaan. Dit geeft een voordeel op de lasten 
en een net zo groot voordeel op de baten (dekking uit de bestemmingsreserve). De 
ongebruikte middelen blijven gereserveerd in deze bestemmingsreserve en de 
budgetten 2018 worden in de decembernotitie 2018 geactualiseerd.
Maatwerkvoorzieningen asbestleningen
Eind 2017 heeft de raad de maatwerkvoorzieningen asbestleningen vastgesteld, in 
2017 is hierop nog geen aanspraak gemaakt. De verwachting is dat de leningen in de 
loop van 2018 verstrekt zullen worden. De reservering blijft beschikbaar in 2018 en 
het beschikbare budget ( dekking uit bestemmingsreserve) wordt via de 
decembernotitie 2018 in 2018 geactualiseerd.
 
Portefeuillehouder: Elly van Wageningen, John van den Heuvel

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Context van het taakveld
Op basis van de Wet op de lijkbezorging heeft de gemeente diverse wettelijke 
verplichtingen, zoals het hebben van een begraafplaats.
Wat doen we binnen dit taakveld?
In 2017 zijn 94 begrafenissen uitgevoerd: 25 minder dan geprognosticeerd. Naar 
verhouding zijn er meer bijzettingen dan nieuwe particuliere graven gerealiseerd). 
Daarnaast zijn er 36 algemene graven geruimd om aan de behoefte te kunnen 
blijven voldoen en is een begin gemaakt met de planning van een eventuele 
uitbreiding van de begraafplaats.

https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2017/14-februari/18:45/Uitvoeringsplan-Duurzaamheid/Bijlage-1-UITVOERINGSPLAN-DUURZAAMHEID10aug-1.pdf
https://besluitvorming.lelystad.nl/documenten/Brieven-van-het-college/5-1-1-804-170011713-Brief-bijl-inzake-VTHUP.pdf
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Gerelateerde beleidsnota’s
- Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035

Begraafplaatsrechten
In 2017 zijn 25 begrafenissen minder uitgevoerd en is ook het aantal nieuwe 
particuliere graven lager dan gemiddeld in de begroting vanuit is gegaan. In plaats 
daarvan zijn wel meer (voordeliger) bijzettingen gerealiseerd. Het nadelige saldo is 
onttrokken uit de bestemde reserve. Deze egalisatiereserve is na deze onttrekking 
leeg (€0).
Portefeuillehouder: John van den Heuvel

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De taakvelden binnen het cluster ‘8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing’ hebben betrekking op ruimtelijke ordening, grondexploitaties 
van niet- bedrijventerreinen en de beleidsterreinen wonen en bouwen. In de tabel 
hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.
In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie 
geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de 
budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er 
verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2017 binnen dit taakveld. Hierna 
vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €100.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te 
nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale 
beleidsindicatoren.

Prestatie-indicatoren
1- BBV indicatoren

Definitie: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Definitie: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad
(geen nieuwe cijfers beschikbaar)

Definitie: De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in 
verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek
Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten (onroerendezaak belasting plus de 
afvalstoffen- en rioolheffing).
Bron: COELO, Groningen
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Definitie: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 
meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten (onroerendezaak belasting plus de 
afvalstoffen- en rioolheffing).
Bron: COELO, Groningen
2- Aanvullende lokale indicatoren

Bron: BLD-O&S - Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid
Burgerpeiling is herhaald in 2017, cijfers komen medio 2018 beschikbaar

Bron: BLD-O&S - Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid
Burgerpeiling is herhaald in 2017, cijfers komen medio 2018 beschikbaar

Taakvelden

8.1 Ruimtelijke ordening

Context van het taakveld
Op basis van de Wet Ruimtelijke ordening hebben gemeenten diverse taken gericht 
op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het 
leefmilieu. De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk 
relevante ontwikkelingen en het formuleren, monitoren en actualiseren van 
strategisch ruimtelijk beleid in de integrale (desgewenst intergemeentelijke) 
structuurvisie of aspecten daarvan.
De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien hier uitvoering wordt 
gegeven aan een wettelijke taak en er een directe relatie bestaat met andere 
beleidsterreinen. Zo dienen de bestemmingsplannen op orde te zijn om leges voor 
omgevingsvergunningen te kunnen innen en heeft dit taakveld grote raakvlakken 
met de invoering van de Omgevingswet.
De invoering van de Omgevingswet gaat een grote verandering betekenen, een 
stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet gaat 26 wetten (o.a. op 
het gebied van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Bouwen, Natuur, Milieubeheer, 
Cultureel Erfgoed), vier AMvB's en tien ministriële regelingen vervangen. Daarnaast 
zijn aanhaakwetten zoals de natuurwet en de Wet Grondeigendom in procedure. De 
verwachting is dat de Omgevingswet in 2018 voor consultatie beschikbaar komt. De 
Omgevingswet heeft een sterk integraal karakter en introduceert nieuwe thema's in 
het fysieke domein zoals gezondheid en duurzaamheid. De wet kent 6 nieuwe 
kerninsturmenten: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, 
algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. De wet gaat uit 
van het principe één overheid, één overheidsloket en één omgevingsvergunning. Dit 
betekent zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, bestuurlijke afstemming over 
rollen en bevoegdheden en een andere architectuur van systemen om data 
overzichtelijk te houden en beschikbaar te stellen. De invoering van de 
Omgevinsgwet is uitgesteld, waarschijnlijk naar 1 juli 2020.
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Wat doen we binnen dit taakveld?
Tot dit taakveld behoren de lasten die verband houden met de uitvoering van 
wettelijke taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij om de 
voorbereiding- en vaststelling van structuurplannen en -visies, het opstellen en 
actualiseren van bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling en het uitvoering geven 
aan een faciliterend grondbeleid. Daarnaast wordt gewerkt aan het voorbereiden van 
de gemeentelijke organisatie op de invoering van de Omgevingswet.
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
In 2018 staat de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet centraal. 
Uitgangspunten daarvoor zijn:  
 
Koersvast 
Er wordt uitgegaan van een pragmatische aanpak, waarbij het bestaande en de 
Lelystadse situatie als uitgangspunt dient voor verdere ontwikkelingen.
Leren door te doen, waarbij de burger als gebruiker centraal staat
Veel zaken zijn nog in ontwikkeling en het werken in geest van de wet zal gaande 
weg vorm en inhoud moeten krijgen.
Tijdige implementatie
Vanuit de ambities is gekozen voor een middenpositie. Dat houdt in dat wij het 
minimale regelen om te kunnen werken binnen de Omgevingswet plus een extra 
inspanning verrichten om ons huidige gewenste dienstverleningsniveau op peil te 
houden.
Prioriteit aan het opstellen van de Omgevingsvisie
Concreet wordt ingezet op het opstellen van de Omgevingsvisie (op basis van de 
vastgestelde strategische hoofdopgaven), het  inventariseren van de wet- en 
regelgeving (ofwel de gemeentelijke beleidsregels en verordeningen), het op doen 
van ervaring met een omgevinsgplan door een pilot uit te voeren en het opstarten 
van het digitale programma.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Structuurplan Lelystad 2015
- Lichte actualisatie structuurplan 2015
- Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
- Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
- Procesvoorstel 'Op weg naar de Omgevingswet, Leren door te doen'
- Startnota Omgevingsvisie Lelystad 2030
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Context van het taakveld
Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor woningbouw  
zijn, behoudens sociale woningbouw, geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan 
de (verdere) ontwikkeling van de stad. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke 
ordening is echter wel een wettelijke taak. 
De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de 
aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. 

https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Import/Structuurplan-Lelystad-2015.pdf
https://www.lelystad.nl/Docs/Structuurplan/Lichte%20actualisatie%20structuurplan%202015.pdf
https://www.lelystad.nl/Nota%20stedelijke%20vernieuwing%20op%20uitnodiging%202015-2018.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/Woonvisie%20Lelystad%202016-2020.pdf
https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-1/2017/09-mei/18:45/Bijlage-1-PROCESVOORSTEL-OMGEVINGSWET-2017-2019-MAIL-30-03-2017.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Gemeente/Actueel/Beleidsnota%27s/Startnota%20Omgevingsvisie%20Lelystad%202030,%20versie%20gemeenteraad.pdf
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Voor zowel grondexploitaties voor bedrijvigheid als voor woningbouw geldt dat ze 
zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld ruimtelijk en inhoudelijk programma. 
Dit programma wordt uitgewerkt in een bouwgrondbegroting die als basis dient  voor 
inkomsten en uitgaven. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de 
doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Op grond van 
wettelijkek regels is een degelijke en realistische onderbouwing van alle kosten en 
baten en de uitgifte snelheid noodzakelijk.
Wat doen we binnen dit taakveld?
De gemeentelijke grondexploitatie woningbouw is in essentie gericht op de 
verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de 
ruimtelijke doelen op het gebied van wonen en leven. Het draagt zorg voor 
bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over 
de financieel economische gevolgen. Hierbij heeft de gemeente de taak om voor het 
actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord 
wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. 
Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft 
gesteld.
De beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke grondexploitatie (niet-
bedrijventerreinen) is beperkt. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de 
marktontwikkelingen, waarbij er voortdurend aansluiting wordt gezocht voor wat 
betreft de uitgaven. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van de 
marktomstandigheden diverse grondposities uit exploitatie genomen op grond van 
wettelijke regels. Hierdoor zijn forse bedragen afgeboekt cq. voorzieningen getroffen 
en zijn er diverse maatregelen genomen. De aan de grondexploitaties toegerekende 
bedrijfsvoeringkosten en de interne uren zijn gebaseerd op het door de raad 
vastgestelde middenscenario. Het resultaat wordt in de systematiek van winstneming 
pas genomen na afsluiting van de (deel)grondexploitatie, conform het 
voorzichtigheidsbeginsel. Het feitelijke jaarresultaat van de grondexploitaties wordt 
jaarlijks geëgaliseerd via de egalisatiereserve grondexploitaties
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Conform het door de raad vastgestelde middenscenario wordt er voor 2018 ingezet 
op een verkoop van circa 170 kavels voor woningen.
Gerelateerde beleidsnota’s
- MPG 2017 (verschijnt eind derde kwartaal 2017)
- Nota grondbeleid
- Nota grondprijsbeleid
Portefeuillehouder: Ed Rentenaar

8.3 Wonen en bouwen

Context van het taakveld
Op basis van de Woningwet en de Huisvestingswet hebben gemeenten diverse 
wettelijke taken uit te voeren op het gebied van wonen en bouwen. Zo moeten 
gemeenten beschikken over een actueel en vastgesteld woonbeleid, bijvoorbeeld in 
de vorm van een woonvisie. Daarnaast schrijft de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) gemeenten voor hoe om te gaan met de 

https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/20170620%20Kadernota%20Meerjarenperspectief%20Grondbedrijf%202017.pdf
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omgevingsvergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en 
milieu. De wet- en regelgeving op dit terrein is volop in beweging, zo werken het Rijk 
en gemeenten al enkele jaren aan een stelselherziening van het omgevingsrecht. De 
precieze invoeringsdatum van de Omgevingswet is nog niet bekend, waarschijnlijk 
wordt dit 1 juli 2020. Zie ook 8.3. Ruimtelijke Ordening.
Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die samenhangen met de 
beleidsterreinen wonen en bouwen.
Wonen
Er wordt binnen dit taakveld uitvoering gegeven aan het gemeentelijk woonbeleid, 
door middel van de woonvisie Lelystad 2016-2020. Deze visie vormt de basis voor 
het maken van nieuwe jaarlijkse prestatieafspraken met de corporaties en 
huurdersorganisaties en wordt onder andere gebruikt voor de totstandkoming van 
een productieplanning nieuwbouw die jaarlijks gebruikt wordt als onderlegger voor 
het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). De uitvoering van de woonvisie vindt 
plaats in nauwe samenwerking met tal van partners en het gemeentelijk handelen is 
erop gericht plannen en initiatieven van andere zo goed mogelijk te ondersteunen en 
te stimuleren. Daarnaast verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) 
diverse leningen in opdracht van de gemeente Lelystad, denk aan de starterslening, 
blijverslening en de restschuldlening.  
Bouwen
Er wordt uitvoering gegeven aan de Wabo, waarbij de gemeente diverse taken heeft 
op het gebied van omgevingsvergunningverlening, zoals constructieve veiligheid, 
ruimtelijke inpasbaarheid en rekeninghoudend met milieuaspecten. Naast deze 
uitvoeringskosten ontvangt de gemeente legesopbrengsten vanuit de verstrekte 
omgevingsvergunningen.
De beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is vrij beperkt, aangezien het 
voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit de woonvisie 
Lelystad 2016-2020; 'goede en betaalbare woningen voor iedereen en goede 
woningen in prettige en gewilde woonwijken'.
In 2018 zal de voorbereidingen op de Omgevingswet verder worden opgepakt, 
waarbij gedacht moet worden aan het opstellen van de Omgevingsvisie, het 
screenen van verordeningen en beleidsregels, zodat deze uiteindelijk 
'Omgevingsgwet-proof' zullen zijn. Tegelijkertijd zal er in 2018 gewerkt worden aan 
het verder verbeteren van de dienstverlening.
Gerelateerde beleidsnota’s
- Structuurplan Lelystad 2015
- Lichte actualisatie structuurplan 2015
- Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
- Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
- Woningbouwprogrammering 2016 - 2020
- Beleidsplan Wonen, Welzijn en Zorg in Lelystad 2016 - 2020
Portefeuillehouder: Jop Fackeldey

1.3 Paragrafen

1. Lokale heffingen
De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid. De 
paragraaf lokale

https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Import/Structuurplan-Lelystad-2015.pdf
https://www.lelystad.nl/Docs/Structuurplan/Lichte%20actualisatie%20structuurplan%202015.pdf
https://www.lelystad.nl/Nota%20stedelijke%20vernieuwing%20op%20uitnodiging%202015-2018.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/Woonvisie%20Lelystad%202016-2020.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/20161206%20Woningbouwprogrammering%202016-2020.pdf
https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/20160315%20Beleidsplan%20Wonen%20Welzijn%20en%20Zorg.pdf
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heffingen geeft inzicht in de belastingen, heffingen en rechten die gemeente Lelystad 
bij haar burgers en bedrijven in rekening heeft gebracht. Achtereenvolgens wordt 
ingegaan op de gerealiseerde lokale heffingen en de oorzaken van de afwijkingen ten 
opzichte van de begroting 2017. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het in 2017 
uitgevoerde kwijtscheldingsbeleid. Een beschrijving van de ontwikkeling van de 
lokale lastendruk per huishouden maakt het beeld van de lokale lasten compleet.
Volgens artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de 
paragraaf lokale heffingen te minste de onderstaande punten:

 de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de lokale heffingen;
 de geraamde inkomsten;
 een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk 

wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die 
hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde 
baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de 
beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en 
hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;

 een aanduiding van de lokale lastendruk;
 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Lokale heffingen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale 
heffingen. Deze staan vervolgens toegelicht.

1. Onroerende zaakbelastingen
Als gevolg van de gewijzigde BBV is een voordeel gerealiseerd op de ozb niet 
woningen. Dit compenseert ruimschoots het nadeel op de ozb inkomsten woningen. 
De begroting zal middels een voorstel worden aangepast aan de reële prognose. 
Daarnaast heeft de areaal prognose positiever uitgepakt dan was begroot.
2. Afvalstoffenheffing
De geraamde opbrengst bedraagt €8,9 miljoen, terwijl €8,89 miljoen is gerealiseerd.
3. Hondenbelasting
Het tarief van de hondenbelasting wordt één keer in de twee jaar met €2,26 
aangepast. De tarieven hondenbelasting zijn in 2017 niet verhoogd. De geraamde 
opbrengst bedraagt €591.000. De gerealiseerde opbrengst komt uit op €558.000. 
Daarmee komt de gerealiseerde opbrengst hondenbelasting €33.000 lager uit dan de 
geraamde opbrengst.
4. Rioolheffing
De geraamde opbrengst bedraagt €4,6 miljoen. De gerealiseerde opbrengst komt uit 
op €4,54 miljoen. De gerealiseerde opbrengst komt €64.000 lager uit dan begroot, 
dit komt deels door de toename omtrent de kwijtscheldingen en anderzijds door 
oninbaarheid van de heffing.
5. Leges
Hieronder worden de afwijkingen van de leges toegelicht, met uitzondering van de 
leges die samenhangen met het product handel en ambachten, welke zijn 
opgenomen onder het kopje marktgelden. De totale legesinkomsten zijn begroot op 
€2,394 miljoen terwijl €5,252 miljoen aan legesinkomsten zijn gegenereerd. 
Daarmee komt de gerealiseerde leges per saldo € 2,858 miljoen hoger uit dan 
geraamd. De verantwoording zal per onderdeel worden aangegeven.
Leges Stadswinkel (saldo €55.000)
De legesinkomsten zijn begroot op €875.000. De gerealiseerde inkomsten bedroegen 
€930.000. Hierdoor ontstaat een positief saldo van €55.000. De legesbaten kan 
grotendeels toegerekend worden aan de reisdocumenten. In 2017 zijn meer 
reisdocumenten aangevraagd dan geraamd.
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Leges omgevingsvergunningen (saldo €2.822.000) 
Voor bovenstaande diensten zijn de baten begroot op €1.448.000 terwijl de 
gerealiseerde legesbaten €4.270.000 bedroegen. In 2017 zijn er circa 30 procent 
meer aanvragen voor een omgevingsvergunning binnengekomen, waaronder meer 
woningbouw en enkele grotere bouwprojecten. Inditex is hiervan de grootste 
geweest met een legesbate van €2,1 miljoen.
Leges veiligheid APV, drank en horeca, registratie kinderopvang en evenementen 
(saldo -€19.000)
Voor bovenstaande diensten zijn de baten begroot op €71.000. De legesbaten 
bedroegen €52.000.
6. Marktgelden
Voor het jaar 2017 zijn de baten begroot op €159.000 terwijl €134.000 aan 
marktgelden is gegenereerd.
7. Lijkbezorgingrechten
Voor het jaar 2017 zijn de baten begroot op €402.000 terwijl €315.000 aan 
legesinkomsten is gegenereerd. Hierdoor ontstaat een nadelig saldo van €87.000. Er 
zijn 25 begrafenissen minder uitgevoerd dan begroot en in verhouding meer 
bijzettingen in plaats van nieuwe particuliere graven dan begroot.
8. Parkeerbelasting
Voor het jaar 2017 zijn de inkomsten begroot op €2,343 miljoen. De gerealiseerde 
inkomsten bedroegen €2,191 miljoen. Het tekort op de inkomsten wordt grotendeels 
veroorzaakt door achterblijvende inkomsten op het straat parkeren. Dit wordt deels 
gecompenseerd door hogere inkomsten op het garage parkeren. Daarnaast zijn de 
inkomsten uit naheffingen lager dan begroot.
9. Precariobelasting
Voor het jaar 2017 zijn de inkomsten begroot op €1,760 miljoen terwijl €1,699 
miljoen aan inkomsten zijn gegenereerd. Structureel lagere inkomsten 
precariobelasting op kabels en leidingen (het hebben van voorwerpen onder voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond). Jaarlijks wordt voor de 
precariobelasting het aantal strekkende meters kabels en leidingen aangegeven. Ten 
opzichte van voorgaande jaren is het aantal strekkende meters afgenomen. De 
kabels en leidingen zijn met de huidige technieken in beeld gebracht en leidt tot 
minder aantal strekkende meters waarover precariobelasting wordt geheven.
10. Bedrijveninvesteringszones (BIZ)
De inkomsten zijn begroot op €105.000, terwijl €95.000 aan inkomsten zijn 
gegenereerd.
11. Liggelden Bataviahaven
Er is sprake van een exploitatieovereenkomst met de stichting Bataviahaven. De 
liggelden komen toe aan de stichting Bataviahaven ter dekking van de 
exploitatielasten conform de dienstverleningsovereenkomst die de gemeente met de 
stichting heeft gesloten.
12. Kwijtschelding
Natuurlijke personen (particulieren) en natuurlijke personen die een bedrijf of 
zelfstandig beroep uitoefenen (kleine ondernemers) kunnen, als de inkomens- en 
vermogenspositie daartoe aanleiding geven, voor kwijtschelding van de onroerende 
zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing in aanmerking komen. In 
onderstaande tabel wordt de kwijtschelding naar soort weergegeven.

13. Dubieuze debiteuren
Bij de uitvoering van de invorderingswerkzaamheden op het gebied van 
gemeentelijke belastingen komt het voor dat belastingschuldigen de aanslagen 
gemeentelijke belastingen niet kunnen voldoen. Hierbij gaat het om burgers die 
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onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) vallen, bedrijven die in 
staat van faillissement verkeren of in andere bijzondere situaties waardoor de 
belastingschuld niet wordt voldaan. Door de economische situatie neemt het aantal 
faillissementen en WSNP toe. Het bedrag dat oninbaar wordt geleden neemt toe. 
Herijking van de voorziening heeft plaatsgevonden en is op niveau gebracht. 
Hierdoor is het budget met € 39.000 overschreden.
Lastendruk- vergelijking woonlasten 2017
Woonlasten 2017
Hieronder staat een vergelijking van de woonlasten in 2017 tussen Lelystad en de 
gemeenten in Flevoland en enkele met ons vergelijkbare gemeenten op basis van de 
categorisering centrumfunctie, sociale structuur en inwoneraantal, van de Inspectie 
Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO). In de ranglijst is de gemeente 
met de laagste woonlasten de gemeente met het laagste rangnummer.
Tabel: vergelijking woonlasten per gemeenten

Uit bovenstaande tabel blijkt dat gemeente Lelystad de 224e plaats inneemt. In 
2016 stond de gemeente op plaats 175.
 
Kostendekkendheid 2017
De kostendekkendheid van de leges verschaft inzicht in de procentuele over- of 
onderdekking van de producten en diensten gemeente breed. Door middel van een 
tabel wordt de mate van kostendekkendheid inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de 
volgende titels: algemene dienstverlening, dienstverlening vallende onder de fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning en dienstverlening vallende onder de Europese 
dienstenrichtlijn, waarbij kuissubsidiering tussen de titels is toegestaan. De 
kostendekkendheid van de geraamde lasten en de geraamde baten (voor zover te 
achterhalen is) bedraagt per titel:

Toelichting Titels:
De opbouw van de titels verwijzen naar de tarieventabel van de legesverordening.

 Titel 1: Algemene dienstverlening heeft betrekking op o.a. leges burgerlijke 
stand, -reisdocumenten, -rijbewijzen,- winkeltijdenwet, -kansspelen etc.

 Titel 2: Dienstverlening vallende onder de fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunningen heeft betrekking op o.a. leges 
betreffende WABO. De WABO integreert een groot aantal (circa 25) 
vergunningen, ontheffingen en meldingen (verder te noemen toestemmingen) 
tot één omgevingsvergunning.

 Titel 3: Dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn heeft 
betrekking op o.a. leges betreffende toezicht op o.a. horecabedrijven, 
kinderopvang, organiseren van evenementen of markten, brandbeveiliging 
verordeningen etc.

 

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat 
is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering 
daarvan in gevaar komt. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, 
leggen we de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds en de 
financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit 
anderzijds.
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De ratio van het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare 
weerstandscapaciteit te delen door de gewenste weerstandscapaciteit.
Deze paragraaf start met een inventarisatie van de risico’s (2.1), waarbij wordt 
gekeken welke risico’s zich op korte termijn zouden kunnen voordoen (acute risico’s) 
en welke risico’s niet-acuut zijn (langere termijn), dat wil zeggen dat wanneer het 
risico zich dreigt voor te doen er nog maatregelen genomen kunnen worden. De 
acute risico’s moeten kunnen worden opgevangen binnen de algemene reserve en de 
lange termijn risico’s kunnen worden opgevangen binnen een aantal specifieke 
bestemmingsreserves. De algemene reserve en de bestemmingsreserves tezamen 
vormen de beschikbare weerstandscapaciteit. In paragraaf 2.2 wordt de gewenste 
weerstandscapaciteit in beeld gebracht en in paragraaf 2.3 wordt de beschikbare 
weerstandscapaciteit in beeld gebracht. Wanneer de gewenste weerstandscapaciteit 
wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit kan het 
weerstandsvermogen van de gemeente worden bepaald, dit wordt in paragraaf 2.4 in 
beeld gebracht.
2.1 Inventarisatie risico’s
In deze paragraaf wordt de organisatiebrede inventarisatie van de risico’s 
weergegeven. Dit zijn de risico’s waarvan we als organisatie op dit moment kunnen 
inschatten dat ze zich wellicht gaan voordoen. Risico’s lopen in de uitvoering van ons 
werk is niet altijd te voorkomen. Wel zorgen we voor een goede administratieve 
organisatie. Dit is de basis voor het voorkomen van risico’s en bestaat uit de 
volgende onderdelen:

 Interne controle
Met de interne controle wordt gecontroleerd of de processen binnen gemeente 
Lelystad lopen zoals ze behoren te lopen, dus of de processen worden 
uitgevoerd zoals ze zijn bedoeld. Zo wordt niet alleen voldaan aan de toetsing 
op rechtmatigheid maar wordt ook inzicht verkregen in de beheersing van de 
interne processen. Bij de interne controle worden tevens de frauderisico’s in 
kaart gebracht. Periodiek wordt dit besproken met de commissie van de 
rekening.

 Integriteit
Vaak wordt integriteit gezien als het tegenovergestelde van fraude. Integriteit 
is echter veel meer dan dat: het omvat ook rechtschapenheid, 
betrouwbaarheid, onpartijdigheid, onkreukbaarheid en rechtvaardigheid. Het 
is voor een overheidsinstelling verplicht om een integriteitsbeleid in te voeren. 
In Lelystad is dit onder andere vormgegeven door het instellen van 
integriteitscoaches die gesprekken voeren in de organisatie over integriteit en 
is er een gedragscode integriteit.



91

 Informatiebeveiliging
De gemeente Lelystad heeft een informatiebeveiligingsbeleid dat mede tot 
doel heeft dat vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk blijft en niet 
(moedwillig) openbaar wordt. Er worden regelmatig audits uitgevoerd om het 
niveau van informatiebeveiliging te controleren.

 Accountantscontrole
Bij de gemeente Lelystad vindt twee keer per jaar een accountantscontrole 
plaats. De kwaliteit van het systeem en de betrouwbaarheid van de informatie 
wordt door de accountant beoordeeld. Daarnaast toetst de accountant op 
rechtmatigheid.
Hierna gaan we in op financiële en niet-financiële risico’s. Bij niet-financiële 
risico’s gaat het om mogelijke gebeurtenissen die weliswaar geen direct 
financieel gevolg hebben maar die bijvoorbeeld wel de reputatie van de 
gemeente schaden. Of risico’s die wel een financieel gevolg hebben, maar 
waarvan het risicobedrag nog niet in te schatten is. Deze niet-financiële 
risico’s zijn hieronder weergegeven. Daarna volgt het overzicht van financiële 
risico’s onderverdeeld in acute risico’s en langere termijn risico’s. Bij ieder 
risico is gekeken naar het mogelijke schadebedrag en de kans dat het risico 
zich voordoet. Het gaat hier om risico’s die niet anders te ondervangen zijn 
dan door het aanwenden van weerstandscapaciteit. Risico’s die binnen de 
exploitatie worden opgevangen, waar een risicovoorziening voor is ingesteld 
of (reguliere) risico’s waarvoor verzekeringen zijn afgesloten, hebben geen 
financiële consequenties en maken daarom geen deel uit van deze paragraaf. 
Voor risico’s met een kans groter dan 75% zal een voorziening getroffen 
worden.
Tot slot is nog goed om op te merken dat de inventarisatie van de risico’s een 
momentopname betreft. Het is een statisch overzicht van risico’s die tijdens 
het opstellen van deze paragraaf in beeld waren. Een meer dynamisch 
overzicht van risico’s gedurende het lopende jaar is terug te vinden in de 
begrotingsmonitor waarbij risico’s op overschrijding van een aantal majeure 
budgetten wordt weergegeven in bandbreedtes.

Risico-inventarisatie algemeen
Informatiebeveiliging en privacy
Veel overheidsinformatie is openbaar. Maar de gemeente heeft ook gegevens die 
beslist niet openbaar mogen worden zoals persoonlijke gegevens van burgers. Met 
de komst van de decentralisaties is de hoeveelheid privacy-gevoelige gegevens 
alleen maar groter geworden. Om de beveiliging van informatie te waarborgen heeft 
de gemeente informatiebeveiligingsbeleid en is er een functionaris belast met het 
controleren van de naleving ervan. Bij de organisatiebrede risico-inventarisatie komt 
informatiebeveiliging wel naar boven als hoog risico. De kans op incidenten wordt als 
gevolg van het reeds bestaande beleid en maatregelen, echter klein geacht. 
Desalniettemin als een incident toch plaats zou vinden, kan de impact daarvan hoog 
zijn. Daarnaast dient de gemeente alert te zijn op cyber-aanvallen. Naast eigen (ICT) 
beheersmaatregelen, worden vanuit de InformatieBeveiligingsDienst factsheets 
aangereikt die de kans op incidenten verkleinen. In het kader van de AVG is het 
stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de VNG/KING 
de leidraad. Het oplossen van beveiligingslekken in systemen kost wel steeds meer 
capaciteit en daarmee bestaat het risico dat dit ten koste gaat van andere geplande 
ICT-activiteiten.
Systeemwijzigingen
De afgelopen jaren zijn er in hoog tempo wijzigingen of uitbreidingen op ons 
afgekomen vanuit wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Werkkostenregeling 
(WKR), de Vennootschapsbelasting (Vpb) en de nieuwe regeling Besluit begroting en 
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verantwoording (BBV). Deze wijzigingen kunnen zowel administratieve als mogelijk 
financiële gevolgen hebben. Eén daarvan is de Vpb: per 1 januari 2016 zijn 
gemeenten belastingplichtig voor activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan 
het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De 
invoering van deze vennootschapsbelastingplicht leidt tot een verplichte afdracht 
over winstgevende activiteiten, zoals grondexploitaties, in de toekomst. Als de 
verwachte resultaten van het grondbedrijf in de komende jaren gehaald worden 
zoals nu voorzien, zal het grondbedrijf pas rond 2021 fiscaal winstgevend zijn. 
Doordat substantiële fiscaal compensabele verliezen worden opgebouwd tot 2020 zal 
de feitelijke betaling van belastingen nog een paar jaar later plaatsvinden. Omdat 
deze belastingplicht nieuw is voor overheidslichamen bestaat er op een groot aantal 
terreinen nog geen duidelijkheid over de uitleg van de wet. Er heeft een eerste 
gesprek plaatsgevonden met de Belastingdienst. De gehanteerde methodiek van 
Lelystad is in hoofdlijnen akkoord. Bij een aantal kleinere posten is er nog wat 
discussie / afwijkend standpunt. Het gevolg is dat gemeenten in de komende jaren 
zullen moeten leven met onzekerheid over de uiteindelijk verschuldigde belastingen.
Het is de verwachting dat de trend van nieuwe en gewijzigde regelgeving zich in het 
huidige hoge tempo blijft voordoen. Te denken valt aan het beter in control moeten 
zijn bij diverse fiscale onderwerpen of de toenemende druk die vanuit de 
verslagleggingsregels ons wordt opgelegd. Het is de vraag in hoeverre de trend wat 
betreft wet en regelgeving zich doorzet en in hoeverre dit intern opgelost kan 
worden. Het is mogelijk dat hiervoor in de toekomst meer capaciteit nodig is om het 
risico op negatieve financiële gevolgen te voorkomen.
Gesubsidieerde culturele instellingen
Geconstateerd wordt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen veel moeite 
hebben om de reeks taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren. Ondanks 
alle door de instellingen getroffen maatregelen, nadert de bedrijfsvoering van deze 
instellingen een kritische grens. De kans bestaat dat instellingen bij tegenvallers óf 
de maatschappelijke output moeten beperken óf een beroep doen op de gemeente 
voor extra financiële middelen indien beperking van activiteiten niet wenselijk is. 
Sinds 2016 heeft de gemeente diverse subsidiemaatregelen genomen waardoor het 
risico kleiner geworden is.
ICL-gelden
De gemeente krijgt jaarlijks een extra bijdrage via het gemeentefonds ter 
compensatie van overdimensionering van enerzijds de openbare ruimte en 
anderzijds voor een aantal (openbare) voorzieningen zoals theater en stadhuis. De 
afgelopen jaren is deze bijdrage door het ministerie van BZK, provincie Flevoland en 
gemeente Lelystad geëvalueerd. De evaluatie zelf is afgelopen juli afgerond met de 
oplevering van het rapport met conclusies en adviezen door de inspecteur financiën 
lagere overheden (IFLO) van BZK. Zowel gemeente en provincie hebben in het 
najaar van 2017 hun bestuurlijke reactie hierop geformuleerd. Ten tijde van het 
opstellen van de programmabegroting 2017 was de verwachting was dat zowel de 
Raad voor het Openbaar Bestuur nog in 2017 zou komen tot een advies op basis van 
het rapport en beide bestuurlijke reacties op basis waarvan de minister dan ergens 
eind 2017 zou komen tot definitieve besluitvorming. Het advies van de Raad voor het 
Openbaar Bestuur is echter pas begin 2018 ontvangen waarmee ook het definitieve 
besluit van de minister verder opschuift in de tijd.
In haar bestuurlijke reactie heeft Lelystad aangegeven op een aantal punten in het 
rapport van mening te verschillen met de inspecteur over inhoud en formulering van 
conclusies en adviezen. Het advies van de ROB komt daar ten dele aan tegemoet 
maar creëert ook weer andere (nieuwe) elementen waarover de meningen 
verschillen. Hierover vindt indien noodzakelijk bestuurlijk overleg plaats tussen de 
minister van BZK en de burgemeester alvorens de minister tot definitieve 
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besluitvorming overgaat. Dit maakt(e) het lastig om vooruitlopend op de definitieve 
besluitvorming van de minister effecten concreet te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2018 – 2021. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat 
in het rapport wordt uitgegaan van de ingangsdatum 1 januari 2018 voor wat betreft 
de geformuleerde adviezen en Lelystad van mening is dat dat gezien de doorlooptijd 
van het rapport en het bestuurlijke traject niet eerder dan 1 januari 2019 kan zijn. 
Met inachtneming van de onderdelen waarover discussie bestaat en die zijn vervat in 
de bestuurlijke reactie op het rapport heeft Lelystad de overige effecten vanuit het 
rapport, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van de minister, betrokken 
bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018 – 2021. Pas bij de formele 
besluitvorming door de minister zijn de definitieve effecten voor Lelystad bekend en 
kan ook eerst dan de exacte omvang van het effect in de begroting worden verwerkt.
Decentralisatie Jeugdhulp en AWBZ-Wmo
Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de 
ondersteuning van kwetsbare inwoners. Dit geldt zowel voor kwetsbare inwoners tot 
18 jaar (Jeugdhulp) als vanaf 18 jaar (Wmo). Bij deze overheveling van 
verantwoordelijkheden (van rijk naar gemeente) is door het rijk een oplopende 
korting op de bijbehorende rijksmiddelen toegepast. Met name bij de Jeugdhulp 
zorgt deze korting (oplopend tot ca. € 6 mln. ofwel -13% in 2021) voor een grote 
ombuigingsopgave.
Binnen de Wmo is sinds de decentralisatie steeds meer zicht en grip op de nieuwe 
taak ontstaan. Deze wordt ingebed in het reguliere beleid. Binnen de Jeugdhulp is 
duidelijk geworden dat de afbouw van de rijksbijdrage sneller gaat dan de gemeente 
via ombuigingen kan realiseren. Voor de transformatie van de jeugdhulp (van 
zwaardere naar lichtere ondersteuning) zijn investeringen en andere vormen van 
aanbesteding nodig. Het financieel rendement van de nieuwe aanbesteding vanaf 
2019 is nog niet te voorzien. Daarnaast is het uitgangspunt in Lelystad, als 
ondersteuning bij jongeren nodig is, we die zullen betalen, ook als het budgetplafond 
bereikt is. Mede om deze reden zijn sturingsopties op korte termijn beperkt. Tot en 
met 2018 kunnen de geprognosticeerde tekorten binnen de jeugdhulp via de 
egalisatiereserve sociaal domein (jeugd en Wmo) worden opvangen. Dit wordt actief 
gemonitord.
Risico planschade
Planschade is financiële schade die optreedt met betrekking tot de waarde van grond 
en/of bouwwerken als gevolg van een wijziging van een bestemmingsplan. 
Momenteel lopen er geschillen tussen de gemeente en ondernemers met betrekking 
tot planschade. Als de gemeente in het ongelijk wordt gesteld inzake besluitvorming 
over een gevraagde tegemoetkoming in de vergoeding van gestelde planschade, kan 
dit leiden tot aanzienlijke betalingen. Zeker als hierover nog wettelijke rente 
verschuldigd is. Of en in welke mate dit het geval zou kunnen zijn, is afhankelijk van 
de uitkomst van de gang naar de rechtbank.
 
Risico-inventarisatie financieel
Hierna worden de risico’s genoemd die een mogelijk concreet financieel effect 
kunnen hebben. Deze worden meegenomen in de berekening van de gewenste 
weerstandscapaciteit. De risico’s zijn ingedeeld in acute en lange termijn risico’s om 
zo inzichtelijk te maken met welke risico’s rekening moet worden gehouden bij het 
bepalen van de omvang van de Algemene Reserve. De risico inventarisatie van het 
Grondbedrijf is hierin integraal meegenomen.

 
 



94

Benodigde risicobuffer grondbedrijf
De hierboven genoemde risico’s van het grondbedrijf betreffen mogelijke wijzigingen 
in de programmering van de grondexploitaties. Daarnaast worden de risico’s 
gedurende de duur van de grondexploitatie gekwantificeerd door de 
grondexploitaties op 9 risico’s en 6 kansen te analyseren. Het gaat dan om 
‘systeemrisico’s zoals een lagere of hogere rente, of een langere of kortere 
doorlooptijd van een exploitatie. Kans maal omvang (van verlies of winst) leidt tot 
een risicofactor. Deze risicofactor wordt in geld vertaald, te weten de gewenste 
risicobuffer. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de situatie 
per 1 januari van het betreffende jaar. Per 1 januari 2018 bedraagt de benodigde 
risicobuffer € 11.890.000, wat inhoudt dat binnen het gemeentelijke 
weerstandsvermogen dit bedrag aanwezig moet zijn voor genoemde risico’s. Deze 
benodigde berekende risicobuffer Grondbedrijf wordt sinds de begroting 2015 
meegenomen in de totaal benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente.
2.2 Gewenste weerstandscapaciteit
Zoals gezegd bestaat een risico uit de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het 
mogelijke gevolg wat dit met zich meebrengt. Op basis van het product ‘kans maal 
gevolg’ dient een aanpak gekozen te worden om met het risico om te gaan. Deze 
aanpak kan betrekking hebben op het verkleinen van de kans op een gebeurtenis of 
op het beperken van de gevolgen van een gebeurtenis. Het aanwenden van 
weerstandscapaciteit is gericht op het laatste.
Van bovenstaande geïnventariseerde risico’s kan een onderverdeling gemaakt 
worden naar risico’s waarvoor acuut toegankelijk weerstandsvermogen noodzakelijk 
is en risico’s waar op de lange termijn het weerstandsvermogen toereikend moet 
zijn. De acute risico’s zullen in de algemene reserve moeten worden afgedekt, de 
overige risico’s in het overige weerstandsvermogen.

 Totaal benodigd acuut: €757.000
 Totaal benodigd langere termijn: €11.890.000 (risicobuffer grondbedrijf) + 

€6.684.000 (lange termijn risico’s) = €18.574.000.
In het volgende onderdeel wordt ingegaan op de beschikbare weerstandscapaciteit.
2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit, volgens het BBV, zijn de middelen en mogelijkheden 
waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te 
dekken.
De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

 de algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestemming heeft 
gegeven die kan worden gewijzigd (bestemmingsreserves);

 de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor 
zover hier nog geen bestemming aan is gegeven;

 de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn 
(reserves waarvan de omvang en/of het bestaan niet uit de balans blijkt, 
voortkomend uit de onderwaardering van activa of overwaardering van 
schulden bij het volgen van normale waarderingsmethoden).

Algemene Reserve
De Algemene Reserve is bedoeld om onvoorziene financiële tegenvallers op te 
vangen; die risico’s waarbij er niet tijdig maatregelen genomen konden worden om 
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het risico op te vangen of te beperken, oftewel acute risico’s. Dit uit zich meestal in 
een tekort bij de jaarrekening.
De hoogte van de Algemene Reserve bedraagt €8.145.000 per 31-12-2017(excl. 
resultaat bestemming). De norm voor de Algemene Reserve is bij de begroting 2015-
2018 vastgesteld op €6.000.000. De hoogte van de Algemene Reserve voldoet dus 
aan de norm.
Bestemmingsreserves
Bij de weerstandscapaciteit worden ook de bestemmingsreserves betrokken. 
Bestemmingsreserves zijn weliswaar ingesteld voor een bepaald doel, maar de raad 
kan besluiten deze middelen alsnog op een andere manier te besteden. Voor de 
gemeente Lelystad geldt dat alle reserves onderdeel van het weerstandsvermogen 
uitmaken met uitzondering van die reserves waar een beklemming op zit, de 
uitzonderingen zijn:

 Dienstverlening / Telefonie
 Egalisatiereserve VO
 Reserve ISV
 Reserve Ontwikkeling Stad (ROS)
 Reserve Parkeren
 Reserve begraafplaats
 Het beklemde deel van de Egalisatiereserve weerstandsvermogen

De totale weerstandscapaciteit wordt in onderstaande tabel weergegeven.

2.4 Bepaling weerstandsvermogen
Van bovenstaande geïnventariseerde risico’s kan een onderverdeling gemaakt 
worden naar risico’s waarvoor acuut toegankelijk weerstandsvermogen noodzakelijk 
is en risico’s waar op de lange termijn het weerstandsvermogen toereikend moet 
zijn. De acute risico’s zullen in de Algemene reserve moeten worden gedekt, de 
overige risico’s in het overige weerstandsvermogen. De risico inventarisatie hiervoor 
in de paragraaf geeft aan dat de acute risico’s worden ingeschat op ruim € 757.000 
euro. Bij de begroting 2015-2018 is de norm van de Algemene Reserve bepaald op € 
6 miljoen. De Algemene Reserve is daarmee toereikend voor de acute risico’s.
Voor de langere termijn risico’s is nodig € 6.684.000 + € 11.890.000 (risico op 
Grondexploitaties). Daarmee bedraagt de totaal benodigde weerstandscapaciteit voor 
langere termijn risico’s €18.574.000, beschikbaar aan bestemde reserves is 
€42.564.000. Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat het 
weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s op te kunnen vangen.

3. Onderhoud kapitaalgoederen
In deze paragraaf wordt conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) inzicht gegeven in ‘het onderhoud 
van kapitaalgoederen’. Deze kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de 
openbare ruimte: gebouwen, wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, 
water en riolering (infrastructuur), openbaar groen en sportfaciliteiten 
(voorzieningen). Na aanleg vergen deze kapitaalgoederen regelmatig onderhoud om 
de openbare ruimte aantrekkelijk te houden, de veiligheid te garanderen en de 
functionaliteit actueel te houden, zodat deze zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de 
wensen en behoeften vanuit de samenleving.
Kerncijfers
Lelystad is ruim 76.000 ha. groot. Hiervan bestaat 24.000 ha. uit land en het overige 
uit water.
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Openbare ruimte (Wegen, Riolering, Water en Groen)
De kaders voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het 
„Kwaliteitsstructuurplan Lelystad" (KSP) met een bijbehorende kostenraming, door 
de raad vastgesteld op 14 februari 2003. Een belangrijk onderdeel van het KSP is het 
Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) waarin de visie op de openbare ruimte wordt 
verwoord. Er is geen standaardeenheid van kwaliteit, maar er kan per gebied en per 
onderdeel gevarieerd worden. In het KSP is dit in de vorm van matrixoverzichten 
nader uitgewerkt. De meerjarenraming openbare ruimte moet aantonen dat de 
openbare ruimte van Lelystad ook op lange termijn - mits sober en doelmatig - te 
onderhouden is met inzet van de beschikbare middelen, inclusief de ICL-uitkering. 
Hierbij wordt uitgegaan van een kwaliteit volgens het ‘basisscenario’ van het KSP.
Voor het onderdeel ‘riolering’ is een uitzondering gemaakt en wordt de doorkijk 
genomen tot het jaar 2095. Het onderdeel ‘riolering’ is separaat uitgewerkt in het 
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP 2016-2021) dat op 30 juni 2015 door de raad is 
vastgesteld.
De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het 
voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten, waarvoor financiële middelen moeten 
worden vrijgemaakt. Het onderhoud wordt door middel van Dagelijks Onderhoud 
(DO) en Groot Onderhoud (GO) uitgevoerd. Het DO betreft jaarlijks terugkerende 
werkzaamheden die zoveel als mogelijk planmatig zijn uitgevoerd en onderdeel 
uitmaakten van de begroting. In het GO vinden periodiek terugkerende 
werkzaamheden plaats die worden uitgevoerd op basis van inspectie naar de 
onderhoudstoestand van het kapitaalgoed. Het GO wordt bekostigd uit de 
grootonderhoudsvoorzieningen omdat de kosten over de jaren heen kunnen 
fluctueren.
Zijn de DO en GO ingrepen niet voldoende om de functionele kwaliteit te 
waarborgen, dan worden met de voorbereiding van GO, aanvullende maatregelen 
genomen. Dit is het geval bij functieveranderingen, onder andere door gewijzigd 
beleid (bijvoorbeeld duurzaam veilig verkeer, invoeren politiekeurmerk veilig 
wonen). De werkzaamheden in het GO zijn opgenomen in het voortschrijdend 
integrale meerjarenprogramma Groot Onderhoud (I-GOR) waarin naast wegen, 
straten, pleinen (WSP) ook groen, openbare verlichting, watergangen, kunstwerken, 
gebouwde parkeervoorzieningen, spelen en riolering zijn opgenomen. Het IGOR is na 
de besluitvorming door de raad budgetneutraal verwerkt in de begroting 2017 en in 
uitvoering genomen. Tevens heeft de raad het IGOR 2018 – 2022 vastgesteld.
Gebouwen
De gemeente heeft diverse gebouwen in eigendom zoals de gebouwen voor 
onderwijs, cultuur, parkeergarages, brandweerkazerne, gemeentelijke huisvesting 
(waaronder Stadhuis, Wigstraat en MFA’s). Voor het onderhoud van deze gebouwen 
is een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld dat is geactualiseerd op 
basis van inspecties. Met het MJOP als basis wordt jaarlijks het werkprogramma voor 
het daarop volgende jaar voorbereid.
Kunstobjecten (cultureel)
In de Auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk 
(kunstobject) de verplichting hebben dit werk naar behoren te beheren, te 
onderhouden en waar nodig te restaureren. Als eigenaar van een groot aantal 
kunstwerken draagt dus ook de gemeente deze verantwoordelijkheid. Voor de 
kunstwerken in de openbare ruimte in gemeentelijk bezit is in 2006 een 
systematische meerjarig onderhoudsprogramma geïntroduceerd. Vanaf 2006 vindt 
het onderhoud van de beeldende kunst conform dit programma plaats. De ‘Zuil van 
Lely’ ondergaat om het jaar tevens een technische inspectie naar de constructie.
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ICL
De onderhoudsvoorzieningen worden deels gevuld met ICL-middelen en deels met 
gemeentelijke (eigen) middelen. Deze voorzieningen zijn de dekkingsbron voor de 
kosten van het onderhoud van de openbare ruimte. Het KSP-scenario ten aanzien 
van de kwaliteit van de openbare ruimte geldt onverkort als uitgangspunt voor 
berekening van de onderhoudskosten.

Realisatie Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte (IGOR)
De werkvoorraad met betrekking tot groot onderhoud wordt jaarlijks geactualiseerd 
en vastgelegd in een integraal voortschrijdend meerjarenprogramma (IGOR) waarin 
naast Wegen, Straten, Pleinen (WSP) ook groen, watergangen, kunstwerken en 
riolering zijn opgenomen. In dat kader is het werkplan 2017 door de raad 
vastgesteld en wordt hierover gerapporteerd.

 
 A. Binnen het product Stadshoofdwegen is een aantal projecten vertraagd als 

gevolg van afhankelijkheden van andere projecten of externe invloeden. Het 
gaat daarbij om de projecten Oostvaardersdijk – Saerdam (voorbereiding 
vertraagd door afhankelijkheid van de uitwerking van de kustvisie en de 
besluitvorming daarover), Wijkontsluitingsweg Horst (uitvoering aangepast 
aan de uitvoering van woongebied Horst om overlast voor bewoners te 
beperken) en de Wijkontsluitingsweg Nieuwe Waterweg (waar in 2017 een 
woningbouwinitiatief is opgestart en de wijkontsluitingsweg als bouwweg 
wordt gebruikt). Deze activiteiten schuiven door naar 2018. Daarnaast zijn er 
nog na-ijlende kosten van in 2016 afgeronde projecten afgerekend in 2017. 
Daardoor wordt 2017 na doorschuiven van activiteiten naar 2018 afgesloten 
met een negatief resultaat van ca. € 75.000.

 B. Binnen het product Woongebieden is in 2017 aan een flink aantal (20) 
projecten gewerkt, die zich in verschillende stadia van voorbereiding en 
realisatie bevonden. De projecten Bongerd, Kempenaar, Punter en Galjoen 
zijn conform programmering in 2017 gerealiseerd. Van een aantal projecten 
zijn de voorbereiding en de uitvoering een aantal maanden vertraagd als 
gevolg van bijv. weersinvloeden (afronding fietspad Tjalk), de integrale 
wijkaanpak en intensieve samenwerking met bewoners (bijv. Zandbank, 
Oostrandpark en Gondel 10 e.v.), het beperken van overlast voor bewoners in 
de kerstvakantie (Oostkaap), vertraging in besluitvorming (Meent) of een te 
optimistische planning (Jol 10 e.v., Kogge en Horst). Dat betekent dat een 
deel van de in 2017 geplande activiteiten binnen deze projecten doorloopt in 
2018. Van een aantal andere projecten (Delta, Wijngaard, Wold) lopen de 
voorbereiding en uitvoering voor op de programmering, waardoor activiteiten 
uit 2018 reeds zijn opgepakt. De overige projecten binnen de Woongebieden 
(Maerlant, Gondel 21 e.v., Jol 18 e.v. en Griend) lopen nagenoeg conform 
planning. Voor de activiteiten die vanuit 2017 doorlopen in 2018 is per saldo 
nog ca. €690.000 nodig voor afronding daarvan. Dat betekent dat 2017 wordt 
afgesloten met een positief resultaat van ca. €262.000 als gevolg van lagere 
uitvoeringskosten ten opzichte van de budgetraming.

 C. De projecten op het gebied van polderwegen zijn gerealiseerd, met 
uitzondering van project Eendenweg waar een deel van de werkzaamheden 
(€25k) is doorgeschoven naar 2018 i.v.m. de slechte weersomstandigheden 
eind 2017. Verder resteert er een klein deel van het voorbereidingsbudget 
van project Knardijk (€16k) dat in 2018 nodig is voor de dan geplande 
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realisatie. Daarmee wordt 2017 afgesloten met een positief resultaat van ca. 
€140.000, als gevolg van lagere uitvoeringskosten ten opzichte van de 
budgetraming.

 D. De projecten binnen het product Fietspaden zijn gerealiseerd, met 
uitzondering van het fietspad langs de Larserdreef (tussen Palazzo en het 
Shellstation). De voorbereiding en realisatie van dit project, waren in 
afwachting van de bestuurlijke besluitvorming over de "E-bike route" tussen 
het Stadshart en vliegveld Lelystad. Deze werkzaamheden worden nu in 2018 
uitgevoerd. Hiermee rekening houdend kan een positief resultaat gemeld 
worden van ca. €10.000, als gevolg van lagere uitvoeringskosten ten opzichte 
van de budgetraming.

 E. Voor één van de projecten, SHW-Binnenhavenweg (€ 120.000,-) is medio 
2017 de voorbereiding afgerond. Toen bleek er voor 2018 mogelijk een 
subsidie beschikbaar te zijn voor revalidering Industrieterrein Oostervaart. 
Daarom is besloten dit project in afwachting van de subsidieaanvraag niet in 
2017 uit te voeren. Verder zijn de fysieke werkzaamheden aan de openbare 
verlichting eind december 2017 afgerond. De financiële afronding vindt plaats 
in 2018.

 F. Het betreft hier vooral ad-hoc onderhoudswerkzaamheden aan 
asfaltverhardingen op wegen straten en pleinen en technisch onderzoek om 
de juiste onderhoudsmaatregel voor groot onderhoud te bepalen. In 
afwachting van het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) zijn 
verschillende GO werkzaamheden, aan stadshoofdwegen, in tijd 
vooruitgeschoven waardoor er pleksgewijs onderhoud plaatsvind.

 G. Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2017 is voorbereid en 
voor een deel uitgevoerd. Het deel dat niet is uitgevoerd is inmiddels 
aanbesteed en zal grotendeels in het plantseizoen, dat doorloopt tot in april in 
het voorjaar 2018, worden afgerond. Een enkel project wordt uitgevoerd in 
het najaar van 2018. Daarnaast wordt het vergroeningsplan stadshart, wat 
over meerdere jaren wordt uitgevoerd, binnen dit product verantwoord. Van 
de beschikbaar gestelde middelen voor dit plan is inmiddels € 135.000 
besteed en zal € 185.000 doorschuiven naar 2018.

 H. Met het vervangen van de laatste speeltoestellen bij het Schip in het 
Karveel en in de Stelling is het project MJP GO spelen in 2017 afgerond. Het 
aan de voorkant actief betrekken van bewoners in het proces heeft in 
aanvang meer tijd gekost dan verwacht. Deze aanpak heeft echter gezorgd 
voor draagvlak bij bewoners met als gevolg veel minder vragen/problemen in 
de uitvoering. De doelstelling om het aantal speeltoestellen te reduceren van 
1722 naar 1200 in niet gehaald. Op dit moment staan er in het 
beheersysteem geregistreerd 1541 speeltoestellen. De uitvoering van dit MJP 
GO spelen laat over de totale planperiode van 2013 – 2017 een financiële 
overschrijding zien van € 65.000.

 I. De werkzaamheden aan de Bataviahaven en de beschoeiing van ’t 
Bovenwater zijn afgerond. De financiële afronding van het groot onderhoud 
aan de stuw Noordzoom vindt begin 2018 plaats. Het groot onderhoud aan de 
stuwen Flevopoort is in verband met natuurvergunningen doorgeschoven naar 
begin 2018. De werkzaamheden aan de beschoeiing van het Gelderse Diep 
zijn grotendeels in 2017 afgerond. De afrondende werkzaamheden vinden 
begin 2018 plaats. Na afstemming met de bewoners is het groot onderhoud 
aan de beschoeiing van het Woonhavenpad in december 2017 in uitvoering 
gegaan. Begin 2018 worden de werkzaamheden afgerond. Dit complexe 
project bij de woonboten heeft ten opzichte van de budgetraming een 
aanbestedingsvoordeel van € 280.000
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 J. Een deel van het positieve resultaat wordt veroorzaakt door uitgestelde 
gecombineerde projecten in woongebieden, waar riolering integraal onderdeel 
vanuit maakt. Deze worden in 2018 uitgevoerd. De individuele projecten 
rioolgemalen, persleidingen en telemetrie worden in 2018 uitgevoerd. De 
reden is gebrek aan capaciteit in het afgelopen jaar, c.q. prioriteit bij andere 
onderdelen van het werk en de ontwikkelingen op het gebied van telemetrie.

 K. In 2017 is een inspectieronde uitgevoerd om de 
MeerJarenOnderhoudsPrognose te actualiseren. Niet alleen is bij veel bruggen 
het houten dek vervangen door een composiet dek, maar ook zijn inmiddels 
een 10-tal bruggen geheel vervangen door een composietbrug, hetgeen het 
onderhoudsprogramma voor de houten bruggen een andere dimensie heeft 
gegeven. Tegelijkertijd is de MJOP zoveel mogelijk weer in lijn gebracht met 
het onderhoudsprogramma van wegen, zodat asfaltering van bruggen 
tegelijkertijd wordt uitgevoerd met de wegwerkzaamheden. (Voor 2017 € 
100.000 doorgeschoven) Na de inspectie is bij 25 bruggen het schilderwerk 
verschoven naar een later tijdstip (2018-2022) hetgeen een verschuiving van 
ongeveer € 350.000 in tijd heeft veroorzaakt. Bij 8 bruggen is het vervangen 
van de slijtlaag uitgesteld (€ 70.000) en tenslotte is er door een langere 
aanbestedingsprocedure het vervangen van houten dekdelen door composiet 
een jaar vertraagd (€ 150.000).

4. Financiering
In het treasurystatuut staat het kader voor de inrichting van de financieringsfunctie. 
De uitwerking van het statuut wordt in de financieringsparagraaf van begroting en 
jaarrekening opgenomen. De financieringsparagraaf gaat in op de eisen die de Wet 
Fido (Financiering Decentrale Overheden) stelt. Hieruit moet blijken dat:

 - de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient;
 - aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan;
 - en het beheer prudent en risicomijdend is.

Anders gezegd, het financieringsbeleid is gericht op zo gunstig mogelijke 
rendementen tegen zo weinig mogelijk risico’s.
Vermogenspositie
De langlopende schuld is het afgelopen jaar met circa € 15 miljoen afgenomen. In 
2017 zijn er geen langlopende leningen aangetrokken. De komende jaren zal de 
langlopende schuld vermoedelijk gaan oplopen in verband met investeringen in 
SVOL.

Financieringsbeleid
Het streven is de nodige leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en 
tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Bij het sluiten van leningen houden we 
rekening met de bestaande leningenportefeuille, de rentevisie, de kasgeldlimiet en 
de renterisiconorm. Het moment van aantrekken van gelden en de grootte van het 
bedrag zijn afhankelijk van de geldstromen. De Wet Fido geeft een ruimte van twee 
kwartalen om een overschrijding van de kasgeldlimiet te consolideren (kortlopende 
geldlening omzetten in een langlopende geldlening). Het tijdstip en omvang van een 
aan te trekken lening hangt ook af van de realisatie van de uitgaven voor het 
investeringsplan en de uitgaven en inkomsten van de grondexploitatie. Het is 
moeilijk om ze ruim van te voren in te schatten.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de hoogte van het bedrag aan waarvan de wetgever vindt dat 
daarover een renterisico mag worden gelopen. Hieronder vallen alle kortlopende 
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financieringen met een looptijd korter dan één jaar. In het geval de kasgeldlimiet 
structureel wordt overschreden, dan dient er in het derde achtereenvolgende 
kwartaal maatregelen te worden getroffen om de overschrijding teniet te doen. Door 
consolidatie (aantrekken van langlopende geldleningen) wordt de korte termijnschuld 
omgezet naar de lange termijn schuld. De kasgeldlimiet is maximaal 8,5% van de 
totale begroting, voor 2017 is het begrotingstotaal € 248 miljoen, dus de toegestane 
kasgeldlimiet is circa € 21 miljoen. Het uitgangspunt is dat een eventueel 
financieringstekort, zolang we maar binnen de kasgeldlimiet blijven, zoveel mogelijk 
met kort geld gefinancierd (lagere rente) wordt. Zoals blijkt uit onderstaande tabel is 
de kasgeldlimiet in 2017 niet overschreden. Hierdoor hebben we kunnen profiteren 
van de aantrekkelijke negatieve rentestand van de korte rente.
Berekening kasgeldlimiet

 
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld|
De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de 
renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. 
Verder wordt voor het renterisico uitgegaan van het bedrag van de te betalen 
aflossingen. Onderstaand is het renterisico t.o.v. de renterisiconorm in beeld 
gebracht. Uit onderstaande tabel blijkt dat de ruimte onder de renterisiconorm circa 
€ 34,2 miljoen bedraagt. Er wordt dus ruimschoots voldaan aan de renterisiconorm. 
De renterisiconorm is gerelateerd aan het begrotingstotaal.

 
Schatkistbankieren
De wet verplicht schatkistbankieren is eind 2013 van kracht geworden. Als gevolg 
van deze wet zijn de bepalingen omtrent het verplicht schatkistbankieren 
opgenomen in de wet Fido. Alle decentrale overheden zijn verplicht om hun 
overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Een uitzondering hierop 
vormt het drempelbedrag. Decentrale overheden zijn gerechtigd om een bepaald 
bedrag aan middelen buiten de schatkist aan te houden. Gerekend over een heel 
kwartaal mag het op dagbasis buiten de schatkist aangehouden bedrag gemiddeld 
niet hoger zijn dan het drempelbedrag.
Het drempelbedrag wordt berekend naar 0,75% van het begrotingstotaal per 1 
januari 2017 Voor de gemeente Lelystad bedraagt het drempelbedrag circa € 1,9 
miljoen. Uit onderstaande tabel blijkt dat het gemiddelde banksaldo per kwartaal in 
het derde kwartaal het drempelbedrag licht heeft overschreden. In de overige 
kwartalen is er echter sprake van een onderschrijding van het drempelbedrag.

 
Omslagrente
In de op basis van de vernieuwde BBV opgestelde notitie Rente 2017 wordt ingegaan 
op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en rekening. 
Doelstelling van deze notitie is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met 
betrekking tot rente door gemeenten, stimuleren dat gemeenten de (verwachte) 
werkelijke rentelasten opnemen in de begroting en de jaarstukken en het eenduidig 
inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeenten met rente zijn omgegaan.
Voorgeschreven is hoe de omslagrente met ingang van 2018 (verplicht) moet 
worden berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de 
boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De 
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omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden 
toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of 
taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting 
(voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% 
worden afgerond.
Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten 
worden doorbelast afwijken van de rentelasten in die op basis van de 
voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de 
gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze 
afwijking groter is dan 25%.
Tevens is in de notitie opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en 
rekening met ingang van 2018 inzicht moet geven in de rentelasten, het 
renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, 
grondexploitaties en projecten.
In onderstaand schema wordt invulling gegeven aan dit inzicht.

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk het verschil in omslagrente intern en extern. 
Om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen van het BBV wordt in 2018 een renteomslag 
van 1,00% gehanteerd.

5. Bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering worden de actuele ontwikkelingen beschreven op het 
gebied van het beheer van de middelen die worden ingezet om de doelen, zoals 
beschreven in de programma’s, te verwezenlijken.
Organisatieontwikkeling
De maatschappij verandert en de organisatie van de gemeente Lelystad verandert 
mee. Zorgvuldigheid blijft altijd van belang voor het werk. Daarnaast is het 
belangrijk te innoveren en te vernieuwen. Altijd met als doel een essentiële bijdrage 
te leveren aan een nog betere, veilige en toekomstbestendige stad en samenleving, 
waar iedereen naar vermogen een aandeel in heeft. Binnen de ambtelijke organisatie 
is de ontwikkeling ingezet tot minder hiërarchie en daarmee tot een groter zelf-
organiserend vermogen. In 2017 zijn teams nog zelfstandiger gaan functioneren, is 
geëxperimenteerd met teamcontracten om onderling doelen en prestaties vast te 
leggen, hebben veel teamleiders (een aantal inhoudelijke taken afgestaan en) zich 
veel meer ontwikkeld richting coachend teamleider. Eind 2017 is ook besloten om 
het management en directie team te vervangen door enerzijds een concern team dat 
systeemverantwoordelijkheid over de gehele organisatie draagt en anderzijds een 
groep coördinatoren van ons interne strategisch netwerk (zie ook het concern 
plan2018). Naast het management ontstaan er op deze manier zwaardere 
inhoudelijke functies, wat overeenkomt met de waardering die onze organisatie aan 
de professional hecht. Deze verandering maakt de organisatie meer congruent.
De noodzaak om minder te denken in "reorganiseren’ en meer in permanent 
verbeteren is ook in 2017 een onderwerp dat breed in de organisatie bespreekbaar is 
gemaakt. Dit jaar zijn de LEAN trajecten geëvalueerd en is betere aansluiting 
gezocht tussen LEAN, Ynnovate en de profpool. De Ynnovators zetten zich actief in 
voor de realisatie van een innovatieve overheid door vernieuwende manieren van 
(samen)werken. Door de nauwe samenwerking tussen LEAN en Ynnovate wordt 
optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen de organisatie voor de 
uitdagingen waarvoor de Gemeente Lelystad zich geplaatst ziet. Dit jaar hebben we 
ook een profpool gevormd, die losse klussen binnen de organisatie oppakt. Deze 
bestaat uit drie ervaren en drie jonge medewerkers (waaronder trainees) die 
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allemaal even flexibel inzetbaar zijn. Iedere twee jaar wordt de pool ververst. Zo 
geven we jonge mensen én senior medewerkers een kans onze organisatie beter te 
leren kennen, brede werkervaring op te doen en door te stromen naar een nieuwe 
functie. Bovendien pogen we op deze manier te besparen op inhuur.
2017 Was talentjaar binnen de organisatie. Vanuit de overtuiging dat we talenten 
moeten koesteren, zijn door HRM tal van ondersteunende activiteiten aangeboden, 
die medewerkers helpen hun talenten te ontdekken, benoemen en nog beter binnen 
hun werkzaamheden in te zetten. Dit jaar zijn vier werkgroepen aan de slag gegaan 
met het terugdringen van het verzuim. De resultaten daarvan zijn merkbaar. Het 
ziekteverzuim is met anderhalf procent gedaald tot ruim onder het A&O-fonds 
gemiddelde. De regiegroep verzuim zal zich blijven inzetten om het verzuim verder 
terug te dringen. Binnen de organisatie zijn verschillende acties ondernomen om het 
thema integriteit meer op de voorgrond te krijgen en beter in de bedrijfsvoering te 
borgen. Omdat we graag jonge mensen aan onze organisatie binden, zijn we niet 
alleen met de profpool gestart – waar we jonge mensen voor twee jaar in dienst 
nemen – maar hebben MRA-traineeships, eigen trainees en investeren bij 
voortduring in stages. Sinds dit jaar participeren we eveneens in de comakerships 
van Windesheim
Data, digitalisering en dienstverlening
Slim omgaan met gegevens en degelijk beheer ervan wordt steeds belangrijker voor 
gemeenten. Data zal steeds meer mogelijkheden beiden om onze dienstverlening te 
verbeteren. Op termijn heeft de beschikbaarheid en analyse van data eveneens 
gevolgen voor beleidsvorming. In 2017 zijn verschillende grote stappen gezet die 
doorwerken naar 2018. Vooruitlopend op het invullen van een formele positie CIO, is 
werk gemaakt van een "CIO-office". In de CIO-office participeren medewerkers die 
een rol hebben in onze informatiehuishouding zoals de informatiemanagers, de 
kwaliteitsmedewerkers, de adviseur DIA en de gegevensbeheerders en ook de 
gebruikers, opdat ons volledige ICT-landschap in beeld is. Daarnaast zijn we 
begonnen met het opzetten en vullen van een data warehouse en sorteren we ons 
team onderzoek en statistiek voor op een andere, meer digitale en datagedreven 
manier van werken. Binnen het sociale domein wordt ten behoeve van integraal 
beleid en integrale dienstverlening, naar wegen gezocht om gegevens vanuit de 
verschillende decentralisaties aan elkaar te koppelen, zowel op gezinsniveau, als 
geaggregeerd naar wijk of de hele stad – allicht met waarborgen voor de privacy.
In 2017 is op verschillende manieren onze dienstverlening op de begane grond 
doorgelicht. Naar aanleiding daarvan worden in 2017 en 2018 verschillende 
verbeteringen doorgevoerd.
Informatiebeveiliging
Met deze paragraaf word invulling gegeven aan de VNG-resolutie 
‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’. De 
algemene doelstellingen van informatiebeveiliging (IB) zijn de gemeentelijke 
informatie te beschermen, waarborgen dat de gemeente voldoet aan relevante wet- 
en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, "in control" zijn op het 
gebied van informatiebeveiliging en daarover op professionele wijze verantwoording 
af te leggen en minimalisatie van de eventuele gevolgen voor de organisatie als 
gevolg van de beveiligingsincidenten. Meer specifieke doelstellingen voor 2017 
waren:
de ambities om te blijven voldoen aan de BIG (Baseline Informatiebeveiliging 
Gemeenten) als basisnormenkader en het nakomen van de afspraken over de 
ENSIA-verantwoording (ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information 
Audit).
Een overzicht van de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het realiseren van 
de IB-doelstellingen: IB is opgenomen in taken, bevoegdheden, 
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verantwoordelijkheden en procedures, er worden organisatorische en technische 
maatregelen genomen alsook continu gewerkt aan bewustwording. Daarnaast is de 
PDCA-cyclus ingericht: beleid maken, uitvoeren, audits, bijsturen. Bij beleidskeuzes 
wordt de BIG als uitgangspunt genomen (bijv. cloudstrategie) en in afspraken met 
derden wordt het onderwerp IB standaard opgenomen in de overeenkomsten. In 
2017 is de zelfevaluatie in het kader van de ENSIA gerealiseerd. De horizontale 
verantwoording naar de raad vormt de basis voor de verticale verantwoording 
richting de nationale toezichthouders. Uiterlijk juli 2018 legt het College hierover 
verantwoording af aan de raad. De reikwijdte van de Zelfevaluatie 
Informatiebeveiliging 2017 betrof specifieke onderdelen als BRP, 
Paspoorten/Identiteitskaarten, Suwinet, BAG (Basisadministratie Adressen en 
gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en DigiD.
Duurzaamheid en inkoop
De afgelopen jaren is gewerkt aan nieuw duurzaamheidsbeleid voor Lelystad. Naast 
focus op zes maatschappelijke speerpunten is bij de kaderstelling van het 
duurzaamheidsbeleid ook aandacht gevraagd voor duurzaamheid in de gemeentelijke 
organisatie. Eén van de manieren om invulling te geven aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) is door maatschappelijke verantwoorde inkoop 
(MVI). MVI komt voor Lelystad niet uit de lucht vallen. Al jaren is de gemeente bezig 
met duurzaamheid in het inkoopproces. Milieuaspecten, social return on investment 
(SROI), mogelijkheden voor het lokale bedrijfsleven/MKB zijn aspecten die reeds 
jaren onderdeel van ons inkoopbeleid. Lelystad heeft in 2017 het manifest 
Maatschappelijke Verantwoord Inkopen van het rijk ondertekend. De impact van MVI 
is namelijk het grootst als overheden hun opdrachtgeverschap en inkoopkracht in 
samenhang inzetten. De rijksoverheid koopt jaarlijks voor 10 miljard euro goederen, 
diensten en werken in, gemeenten, waterschappen en provincies voor 50 miljard, en 
Lelystad voor ongeveer 60 miljoen euro. Door de ondertekening van dit manifest 
heeft de gemeente zich gecommitteerd aan het opstellen van een actieplan MVI voor 
de periode tot 2020. In 2018 is hard gewerkt aan het opstellen van dit plan. 
Vaststelling en start uitvoering staat gepland voor begin 2019. 
Inhuur personeel
Op basis van de trend in de arbeidsmarkt in combinatie met de toegenomen vraag 
naar capaciteit is in 2017 gewerkt aan een vernieuwd kader voor inhuur. Op 30 
januari 2018 heeft de gemeenteraad deze aangenomen. De in deze nota aangegeven 
analyse van inhuur langer dan een jaar zal in de paragraaf bedrijfsvoering over het 
jaar 2018 voor het eerst opgenomen worden. De organisatie is bezig om de 
noodzakelijke aanpassing in de bedrijfsvoering om hier invulling aan te geven door te 
voeren.
Bedrijfsvoeringskosten
De organisatie heeft in de afgelopen jaren de uitdaging om de gemeentelijke 
organisatie zo "LEAN" mogelijk te maken en daarmee de financiële lasten van de 
uitvoering te beperken met veel energie aangepakt. Dit heeft er in geresulteerd dat 
de eerder door de raad opgelegde taakstellingen inmiddels zijn behaald.
Het financiële beeld van de bedrijfsvoeringskosten is als volgt:

Voor de toelichting op de financiële verschillen wordt verwezen naar de toelichting bij 
taakveld 0.4 Overhead in hoofdstuk 1 paragraaf 2 van dit document.

6. Verbonden partijen
De gemeente Lelystad voert verschillende taken uit. Veel taken voeren we als 
gemeente zelf uit, maar er zijn ook taken die op afstand gezet zijn en door externe 
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organisaties worden uitgevoerd. Er zijn verschillende manieren om zo’n taak of 
gemeentelijke doelstelling op afstand te zetten. De gemeente kan een taak 
uitbesteden door bijvoorbeeld subsidie te geven, een taak in te kopen of een taak 
samen met andere partijen uit te voeren. Een verbonden partij is een manier om zo 
een samenwerkingsverband vorm te geven. In deze paragraaf wordt een overzicht 
gegeven van de verbonden partijen waar de gemeente Lelystad aan deelneemt.
Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) definieert een verbonden partij in 
artikel 1, lid b en c:

b) verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie 
waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een 
financieel belang heeft;
c) financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag 
dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk 
het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar 
verplichtingen niet nakomt. 

Volgens deze definitie heeft de gemeente dus een bestuurlijk en financieel belang in 
een verbonden partij. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente 
rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een 
financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden 
aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de 
gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij. 
Participaties in naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, 
vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en 
gemeenschappelijke regelingen vallen onder het begrip verbonden partij. Stichtingen 
en verenigingen kunnen ook als verbonden partij worden aangemerkt. Een stichting 
of vereniging die jaarlijks subsidie ontvangt, maar waaraan geen andere financiële 
verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is echter geen 
verbonden partij. Eveneens is geen sprake van een verbonden partij als er een 
lening of garantstelling verstrekt is aan een partij waar we geen bestuurlijk belang in 
hebben. Meer informatie over het beleid omtrent verbonden partijen is te vinden in 
het kader Verbonden Partijen dat op 9 februari 2016 is vastgesteld door de raad.
Toelichting bij het overzicht
In deze paragraaf wordt zoals gezegd een overzicht gegeven van de verbonden 
partijen die de gemeente Lelystad heeft. Alle verbonden partijen dragen bij aan de 
doelstellingen van de gemeente en inhoudelijke informatie over de verbonden 
partijen is daarom terug te vinden bij de taakvelden. Verbonden partijen met een 
financieel belang kleiner dan € 10.000 worden niet opgenomen in de paragraaf.
Per verbonden partij wordt in het overzicht hierna de volgende informatie 
opgenomen:

 de naam en de rechtsvorm;
 het taakveld;
 het publiek belang dat op deze wijze behartigd wordt;
 het bestuurlijk belang voor het begrotingsjaar;
 het financieel belang voor het begrotingsjaar;
 mogelijke financiële risico’s die voortvloeien uit de deelname in de verbonden 

partij; mocht de kans op tekorten die door ons moeten worden aangevuld als 
groot worden beoordeeld, dan zal tevens een risico opgenomen worden in de 
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;

 de verwachte financiële resultaten voor het begrotingsjaar indien 
beschikbaar;

 de financiële kerngegevens uit de laatst vastgestelde jaarrekening.
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7. Grondbeleid
In het grondbeleid worden de doelstellingen vertaald van de beleidssectoren, het 
Structuurplan en het daaruit voortvloeiende stedelijk programma naar financieel 
economische kaders voor ruimtelijk fysieke projecten. Voor veel projectgebieden 
waarbij de gemeente eigenaar is van de grond zijn daarom grondexploitaties 
opgesteld. Voor gebieden waar de gemeente geen eigendom heeft wordt zoveel 
mogelijk door middel van overeenkomsten kosten verhaald. Voor enkele gebieden 
zijn exploitatieplannen opgesteld om het kostenverhaal te kunnen regelen.
Jaarlijks wordt in ieder geval één keer de grondexploitatie herzien en de overige 
grondexploitaties worden geactualiseerd. Hierbij worden per grondexploitatie de 
gemaakte kosten en opbrengsten van het vorige boekjaar verwerkt en wordt de 
fasering van kosten en opbrengsten naar laatste inzicht geactualiseerd. Grote 
wijzigingen (herzieningen) worden altijd apart aan de raad voorgelegd. Onderaan 
deze tekst vindt u een overzicht van de verwachte resultaten per grondexploitatie en 
de getroffen voorziening voor negatieve grondexploitaties. Het exploitatie resultaat 
2017 was 0,4 miljoen negatief, voornamelijk als gevolg van rentebijschrijving aan de 
grondexploitaties waardoor de voorzieningen ten behoeve van negatieve 
grondexploitaties niet meer toereikend waren. Dekking vindt plaats via de 
egalisatiereserve grondexploitatie.
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De commissie BBV heeft in 2018 besloten dat tussentijdse winstneming vanaf heden 
verplicht is. Doordat vrij laat in het jaarrekeningproces bekend was hoe de 
tussentijdse winstneming berekend moet worden is de winst 2017 niet administratief 
verwerkt. Het wel verwerken van de tussentijdse winst 2017 zou betekenen dat het 
exploitatieresultaat (- € 0,4 mln +€ 0,321 mln.) totaal -€0,79 zou zijn. De 
winstneming 2017 wordt overigens in 2018 wel verwerkt.

In 2014 is een middenscenario voor wat betreft uitgiftefasering gekozen met daaraan 
gekoppeld een voorzichtig investeringsbeleid. Tot 2016 werden de aantallen uit dit 
scenario niet gehaald. In 2016 zagen we een opleving die in 2017 is doorgezet. Ook 
in het eerste kwartaal 2018 wordt vooralsnog boven van het midden scenario 
verkocht. Een flink deel hiervan betreft markthuur woningen (€850-€ 1000/mnd). Op 
grond van deze verkoopervaringen voor de korte termijn en demografische 
verkenningen voor de middellange termijn zal in het kader MPG een voorstel worden 
gedaan om het uitgifte scenario positief bij te stellen. Het investeringsbeleid is licht 
aangepast om te voorkomen dat er onvoldoende bouwgrond beschikbaar zal zijn.

\
Ook economisch lijken er voldoende kansen te zijn voor Lelystad. Wederom leidt de 
druk in de kern van de MRA er toe dat een deel van de bedrijvigheid zich gaat 
verplaatsen naar de meer perifere delen van de MRA. Omdat tegelijkertijd ook de 
economische structuur sterker wordt door de opening van de luchthaven in 
2019/2020 en Flevokust vanaf begin 2018 bereikbaar wordt voor binnenschepen, 
lijkt dit een gunstig effect te hebben voor Lelystad. Onderzoek laat zien dat in een 
positief scenario er voor de komende 10 jaar een behoefte is voor voor circa 123 ha 
aan bedrijventerrein. Dit is iets minder dan nu in voorraad wordt gehouden en de 
behoefte verschuift ook meer naar de locaties nabij de luchthaven en flevokust. 
Hierom wordt onderzocht hoe een deel bedrijventerrein op Flevopoort het beste kan 
worden omgevormd naar een alternatieve functie. Hier staat tegenover dat er enige 
versnelling van uitgifte in Flevokust wordt voorzien waardoor het scenario van 
uitgifte enigszins positief kan worden bijgesteld.
De gebruikte parameters voor kosten en opbrengsten blijven vooralsnog dezelfde. 
Voor wat betref de kosten merken we dat er aanzienlijke krapte op de markt is 
waardoor deze sneller stijgen dan voorheen.
Overzicht nominale saldi grondexploitaties

Resultaat grondbedrijf
De verdere onderbouwing van de resultaatbepaling wordt opgenomen in het 
Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG). Op begrotingsbasis wordt het resultaat 
van het Grondbedrijf budgettair neutraal geraamd op basis van het uitgangspunt dat 
een financieel effect in de grondexploitaties leidt tot een even groot effect op de 
balans.
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8. Interbestuurlijk toezicht (IBT)
Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht 
houdt op de taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de 
provincie voor alle beleidsterreinen de toezichthouder op gemeenten is met 
uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken heeft. Het specifiek 
toezicht vormt hierop een uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht 
integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is. Provincie en 
gemeenten zullen zich inspannen om op basis van transparantie, begrip en 
vertrouwen te komen tot een effectieve en efficiënte wijze van interbestuurlijk 
toezicht. Door het optimaliseren van het zelfregulerend vermogen van de gemeente 
en de versterking van controle door de gemeenteraden kan de provincie 
terughoudend met het toezicht omgaan. In de bestuursovereenkomst hebben 
partijen binnen Flevoland de uitgangspunten vastgelegd voor de vernieuwde 
interbestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop zij met elkaar wensen om te 
gaan. Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar 
provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
onderwijswetten en sociale zaken.
Het Interbestuurlijk Toezicht IBT betreft de volgende toezichtgebieden:

 Huisvesting Statushouders
Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden 
tijdig te huisvesten. Het aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse 
taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen twaalf weken nadat 
verblijfsgerechtigde aan een gemeente is verbonden.

 WABO ( Bouwen en Mileu)
Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor uitvoering van toezicht en handhaving (Milieu en 
bouwen) en deugdelijke kwaliteit van het nalevingstoezicht.

 Ruimtelijke Ordening 
De gemeenteraad stelt, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor 
het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies en 
bestemmingsplannen vast.

 Monumenten en archeologie
Ten aanzien van Rijksmonumenten (beschermd stads/dorpsgezicht) en 
Archeologie is er toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen en op 
vergunningverlening en handhaving.

 Archief Toezicht
Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij 
gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te komen tot 
een betrouwbare informatievoorziening.

 Financieel Toezicht
In samenspraak met de provincie is afgesproken dat in de paragraaf IBT ten 
aanzien van het onderdeel financiën ingegaan wordt op de volgende 
onderdelen: sluitende meerjarenbegroting, weerstandsvermogen, materieel 
evenwicht (structurele baten zijn in evenwicht met de structurele lasten) en 
de schuldpositie.

 
Verantwoording naar de Provincie
Het streven is de IBT verantwoording van de toezichtgebieden te integreren in de 
P&C documenten zoals de begroting en de jaarrekening. Het proces zal uiteindelijk 
zoveel mogelijk als volgt verlopen: In de jaarrekening worden de resultaten 
benoemd van de bovengenoemde beleidsterreinen. In de bestuursovereenkomst met 
de provincie zijn afspraken gemaakt over het informatiearrangement en de 
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toezichtcriteria. De provincie beoordeelt of de gemeente het goed of slecht doet op 
de verschillende onderdelen. In de begroting die daarop volgt komen de 
verbeteracties aan de orde op die punten waarvan in rekening is gebleken dat 
verbeteringen noodzakelijk zijn. In de onderhavige begroting wordt in deze 
opstartfase alleen ingegaan op de onderdelen in het financieel toezicht. Deze is in 
het hoofdstuk financiële positie toegelicht. De komende 2 jaar wordt de IBT 
verantwoording in de Begroting en jaarrekening verder uitgebreid met de overige 
onderdelen IBT. Er is gekozen voor deze gefaseerde invoering omdat voor de 
hierboven benoemde terreinen de momenten van verslaglegging niet of beperkt 
kunnen worden gesynchroniseerd met de P&C-cyclus. Om uiteindelijk een volledige 
synchronisatie en integratie te kunnen bereiken zullen diverse regelingen en 
voorschriften hierop moeten worden aangepast. Het is nog
 
In de hieronder staande informatie en tabellen wordt kort ingegaan op de IBT-
informatie en de daaruit resulterende beoordeling voor wat betreft Financiën.
 
Financiën
In de IBT bestuursovereenkomst is in de vorm van een zgn. verkeerslichtmodel voor 
ieder onderwerp een normsituatie gedefinieerd ("groen"), en de bandbreedte bepaald 
voor een lichte afwijking die een waarschuwing rechtvaardigt ("oranje"). Buiten deze 
bandbreedte geldt "rood". De provincie stemt als toezichthouder haar regime op 
deze normering af. Uiteraard is het streven de groene situatie te bereiken en/of 
behouden.
Voor Financiën is de groene situatie gedefinieerd op basis van 3 pijlers: 
begrotingsevenwicht, weerstandsvermogen en schuldpositie. Het zwaartepunt van de 
beoordeling ligt bij de begroting, bij de jaarrekening volgt een controlemoment.

Pijler 1: begrotingsevenwicht
De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar structureel 
en reëel in evenwicht (materieel evenwicht) en uit de meerjarenbegroting blijkt 
dat het aannemelijk is dat dit evenwicht jaarlijks wordt gecontinueerd.
Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schuldpositie
Geen van deze pijlers is ongunstig. Geen sprake van bestuurlijk relevante 
onderwerpen, die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden.

In ambtelijk overleg zijn de indicatoren en bijbehorende normering besproken die de 
pijlers zoals hierboven operationeel maken. Deze worden hieronder weergegeven.

Pijler 1: Begrotingsevenwicht

Realistische ramingen

Woonlasten Lelystad

Realisatie taakstellingen

Investeringen
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Pijler 2: Weerstandsvermogen

Pijler 3: Schuldpositie

Conclusie
Pijler 1 begrotingsevenwicht
Geeft aan dat in de jaarrekening 2017 de structurele lasten met structurele baten 
worden gefinancierd. Dat is gunstig want dat betekent dat de jaarrekening sluitend 
is. (>0% is gunstig; = 0% neutraal; <0% ongunstig).
Pijler 2 weerstandsvermogen
Geeft verschillende indicatoren van het weerstandsvermogen weer, de 
weerstandsratio’s acuut en -niet acuut kleuren beide groen wat betekent dat er 
voldoende weerstandsvermogen is om de acute en niet acute geïnventariseerde 
risico’s op te vangen. De solvabiliteit valt in 2017 binnen de categorie neutraal 
(>50% is gunstig; >20% en <50% is neutraal en < 20% is ongunstig). Dit kengetal 
geeft aan in hoeverre er geen schulden op het bezit rusten. Daarmee kan een 
oordeel worden gevormd of bij onmiddellijke liquidatie van de gemeente er nog geld 
genoeg overblijft om de schulden te vereffenen. In de definitie van het BBV worden 
in tegenstelling tot de definitie van de VNG, de voorzieningen buiten de solvabiliteit 
berekeningen gelaten.
Pijler 3 de schuldpositie
De verschillende kengetallen en indicatoren met betrekking tot schuld kleuren groen.
 

9. Onderzoeksagenda
Van 2013 tot en met 2017 hebben in het kader van artikel 213a diverse evaluatieve 
onderzoeken plaats gevonden. Deze onderzoeken hebben een plaats gekregen in de 
beleidscyclus. In het onderstaand overzicht is aangegeven in welke beleidsnota’s de 
onderzoeken hun door- cq verwerking hebben gehad:

In 2017 zijn in het kader van artikel 213a de volgende onderzoeken uitgevoerd:
 Leefsituatie index 2017;
 Wonen;
 Leefbaarheid en Veiligheid 2017 (rapportage medio 2018);
 Monitor Sociaal Domein;
 Actualisatie en digitalisatie plaatsgevonden van het Trendrapport.

Dit wordt nu als digitaal dashboard aangeboden onder de naam Lelystad in 
Zicht (LiZ). Oplevering heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal 2018. LiZ 
maakt deel uit van het overdrachtsdossier aan de nieuwe raad.
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Bijlagen
Bijlage 1: Subsidieoverzicht
Op 21-07-2016 is de nieuwe "Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad" 
inwerking getreden. In deze verordening zijn de begrippen "eenmalige subsidie" en 
"jaarlijkse budget subsidie" losgelaten omdat het onderscheid niet altijd duidelijk 
was. De hoogte van de aangevraagde subsidies is nu bepalend voor de 
verantwoordingseisen. De specificaties van de verleende subsidies sluiten nu aan bij 
de verantwoordingseisen die op basis van bedrag worden gesteld aan subsidies:

 Subsidies tot €.000
 Subsidies van €.000 tot €00.000
 Subsidies van €00.000 of meer

Daarnaast is in deze bijlage is een specificatie opgenomen van de verleende 
subsidies 2017. Om inzicht te geven in de verschillende soorten subsidies zijn er 
verschillende dwarsdoorsnedes van de data gemaakt:

 De 1e lijst geeft de verleende subsidies per taakveld weer.
 De 2e lijst geeft de verleende subsidies per regeling weer.
 De 3e lijst geeft het verleende subsidie bedrag per instelling weer.

Verleende subsidies per taakveld

.

 
Verleende subsidies per regeling

 
Verleend subsidiebedrag per instelling
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Verleende subsidies per taakveld


