
 

Besluitenlijst Collegevergadering (web) 

Datum 24-03-2020 

Tijd 9:30 - 13:00 

Locatie  

Aanwezigen I.A. Bakker (burgemeester), F. Brouwer, G. Post en G. Post jr. (wethouders)  

en R. Jeltema (wethouder) 

Toelichting  

 

  

1 

 

Opening 

De burgemeester opent deze vergadering die door de coronacrisis via facetime 

wordt gehouden. Wethouder Gerrit Post start met gebed. 
 

2 

 

Vaststellen besluitenlijst B&W van 17 maart 2020 

Verder wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 

 

Akkoordstukken 

 

3.1 

 

De vaststelling van het bureauonderzoek over het aspect archeologie op de 

gronden bestemd voor het nieuw te realiseren binnendijks bedrijventerrein 

(12907) 

1. Het rapport over het bureau onderzoek van E-consultancy (bijlage 1) 

vaststellen. 

2. Opdracht geven tot het geadviseerd vervolgonderzoek zodra die gronden 

daarvoor kunnen worden betreden. 
 

3.2 

 

De vaststelling van het rapport over het karterend archeologisch onderzoek tbv 

de realisatie van de MdR brug en het traject Urkerweg te Urk (12063) 

1. Het rapport over het bureau en karterend booronderzoek van E-

consultancy (bijlage 1) vaststellen; 

2. Het gebied ten behoeve van de Michiel de Ruyterbrug en het traject 

Urkerweg inclusief vaarduiker vrijgeven voor de realisatie van de ruimtelijke 

ontwikkeling. 

 

3.4 

 

Opzeggen samenwerkingsovereenkomst Personele Kamer bezwaarschriften 

(10885) 

1. Bijgaande conceptbrief te versturen aan de gemeente Lelystad zodat uw 

college bevestigt hun brief van 30 januari 2020 te hebben gelezen. 
 

4 

 

Bespreekstukken 

 



 

Pagina 2 

 

4.1 

 

Gemeentelijke financiële maatregelen voor MKB en ZZP-ers i.v.m. coronavirus 

(12145) 

1. Dat alle ondernemers zelf aangeven als zij uitstel van de gemeentelijke 

belastingen nodig achten doordat ze bij de inning te maken krijgen met 

liquiditeitsproblemen. Dan zal de gemeente deze verlenen tot 1 oktober 

2020 (dit is zonder toetsingscriterium). 

2. De mogelijkheden aanbieden van betaling termijnen door middel van 

automatische incasso. 

3. De versoepelingen van Bbz regelingen zoals zijn aangeboden door het Rijk 

te volgen. 

4. Advies om in de begroting wijzingen aan te geven voor de uitgaven Bbz 

levensonderhoud en kredieten en uitgaven van het Zelfstandigenloket 

Flevoland (ZLF) voor de uitvoeringskosten. Er is nog geen schatting te 

geven over de concrete uitgaven. 

5. Verzoeken om saldoaanvulling vanuit het ZLF de komende weken met 

spoed af te handelen. De gemeente zal gecompenseerd worden door het 

ministerie van SZW. 

6. Uitstel van de toeristenbelasting tot 1 oktober 2020. 

 

4.3 

 

Reconstructie paden Wilhelminapark (12094) 

1. Opdracht te geven tot het realiseren van een oplossing voor het water-

overlast. 

2. De kapitaalslasten ad € 4.219,00 dekken uit de stelpost omvorming IBOR via 

de 1e tussenrapportage 2020. 

 

5 

 

Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering. Wethouder Gerrit Post besluit de 

bijeenkomst met gebed. 
 

6 

 

Volgende B&W-vergadering 

Dinsdag 31 maart. Wederom via Facetime. 
 

 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 31 maart 2020 

 

 

 

voorzitter,      secretaris, 

I.A. Bakker      R. Jeltema 


