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gemeenteraad

Maandag 18 maart 21.00 uur (raadzaal)

 Ronde-tafelgesprekken

1. Financiële situatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
(Dit onderwerp wordt op 25 maart in een raadsvergadering behandeld.)

maandag 18 maart 2019, 19.30 uur
Op maandag 18 maart heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel
gesprekken. In
deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde
onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over het onderwerp op maandag 1 april 2019
vanaf 19.30 uur.
In afwijking hierop worden de onderwerpen financiële situatie Veiligheidsregio
Noord- en Oost Gelderland (VNOG) en concept veiligheidsstrategie en concept
meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2019-2022 op maandag 25 maart
2019 (op een nader te bepalen tijdstip in de avond) in een raadsvergadering behandeld.
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. Graag aanmelden
bij de griffie: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.
De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen
na de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later
beginnen).

Maandag 18 maart 19.30 uur (raadzaal)
1. Evaluatie bedrijfsplan belastingsamenwerking Tribuut (inclusief voortgangs-		
rapportages)
De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2018 het door de belastingsamenwerking
Tribuut uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek 2018 behandeld. Tijdens die
behandeling heeft de gemeenteraad gevraagd om de evaluatie van het bedrijfsplan Tribuut en twee voortgangsrapportages.
2. Evaluatie van het huidige verkeersbeleid en procesvoorstel nieuw
mobiliteitsbeleid gemeente Voorst
Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het college via een motie opgedragen de evaluatie van het verkeersbeleid te organiseren in samenspraak met
de dorpsbelangenverenigingen. Het stuk dat voorligt is tot stand gekomen na
een inhoudelijke analyse, een evaluatieronde bij specialisten binnen en buiten de
gemeentelijke organisatie en de opgedragen evaluatieronde met inwoners van de
gemeente in vier kernen. Daarnaast stelt het college een vervolgproces voor hoe
te komen tot een nieuw 'gemeentelijk mobiliteitsplan'.

Het college heeft bericht ontvangen over de financiële situatie van de VNOG en de
wijze waarop het dagelijks bestuur besluiten wil nemen. De raad heeft tijdens de
raadsvergadering van 11 februari 2019 de wens kenbaar gemaakt daarvoor een
reactie te mogen geven op de conceptkadernota via een extra raadsvergadering
op 25 maart 2019. Volgens planning besluit het dagelijks bestuur op 14 maart
2019 over de documenten ter bespreking in de vergadering van het algemene bestuur van 28 maart 2019. Het college stuurt deze stukken zo spoedig mogelijk na.
2. Concept veiligheidsstrategie en concept meerjarenbeleidsplan
Politie Oost-Nederland 2019-2022
(Dit onderwerp wordt op 25 maart in een raadsvergadering behandeld.)
Het college is van plan een besluit te nemen over de concept veiligheidsstrategie,
maar eerst krijgt de raad de gelegenheid hierover zijn mening te geven. Het college kan zich vinden in de opgestelde beleidsprioriteiten en de geclusterde thema's.
De vier prioritaire thema’s zijn kwetsbare personen; ondermijning; cybercrime /
gedigitaliseerde criminaliteit; en informatie gestuurd werken.
3. Jaarlijkse evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen
Het college biedt jaarlijks een overzicht aan van actuele ontwikkelingen bij of rond
de diverse samenwerkingsorganisaties (zogenaamde verbonden partijen), exclusief de landelijk opererende partijen, zodat de raad hierover zijn controlerende
taak kan voorbereiden (zie ook het initiatiefvoorstel van raadslid Bosch hierboven).

Maandag 18 maart 21.00 uur (trouwzaal)
1. Evaluatie proces uitbreidingsplannen Hengelderweg 6 Voorst
Het college heeft het proces rondom de uitbreiding van Vitalis geëvalueerd en
de evaluatie aangeboden aan de raad. Op 15 januari 2019 heeft de fractie PvdAGroenLinks een aantal schriftelijke vragen gesteld, omdat in de evaluatie antwoorden werden gemist op een aantal vragen. Het college heeft de vragen beantwoord
en de evaluatie wordt nu besproken.

Informatie ronde-tafelgesprek 18 maart 2019
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 18 maart
2019 te komen. Deze staan ook op voorst.raadsinformatie.nl en
in de (gratis) App Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de
stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

3. Beantwoording schriftelijke vragen over strooibeleid
In deze mededeling geeft het college antwoord op de schriftelijke vragen van Lijst
Arend. Het college wil overlast tijdens winterse omstandigheden met het huidige
strooibeleid zoveel mogelijk voorkomen. Evaluatie vindt na iedere winter plaats.
Gelet op de kosten en de negatieve milieuaspecten van strooizout vindt het college aanpassing van het huidige strooibeleid niet wenselijk.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

Maandag 18 maart 19.30 uur (trouwzaal)
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1. Concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
Vanuit het nationale klimaatakkoord is de opgave bij de regio’s neergelegd om
een RES op te stellen. Het college heeft de concept startnotitie RES ontvangen van
de regionale Stuurgroep RES. De startnotitie wordt eveneens voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur van de betrokken waterschappen en Provinciale Staten. Het verzoek aan de raad is om nu zijn eerste mening te geven over de concept Startnotitie
RES, zodat deze betrokken kan worden bij de totstandkoming van de definitieve
Startnotitie RES.
2. Initiatiefvoorstel van raadslid Bosch over Samenwerkingsverbanden
Raadslid Bosch wil met dit voorstel aanknopingspunten identificeren voor een optimale omgang met samenwerkingsverbanden. Deze aanknopingspunten moeten
leiden tot versteviging van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. De Wet gemeenschappelijke regeling geeft naar mening van raadslid Bosch
namelijk meer ruimte aan gemeenteraden dan velen denken en hij wil op deze
manier zijn collega’s verleiden om samen de grip van de raad op samenwerkingsorganisaties te versterken.

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de
ronde-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl ,
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
18 maart 19:30 uur
25 maart 19:30 uur
25 maart aansluitend
1 april 19:30 uur

ronde-tafelgesprekken
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Informatie
Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27
92 17, de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de raadsfracties voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden :
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl /
06-55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl /
06-22 37 82 24
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl /
06-53 87 71 61
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /
06-53 67 85 62
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl /
06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl/
06- 37 31 54 22

voorstwijzer
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de
raadsleden.

E-mail service raadsstukken
Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U ontvangt dan bij
nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link
naar de vergaderstukken.

 Raadsvergadering 11 en 12 maart
Op maandag 11 maart en op dinsdag 12 maart heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag
van deze vergaderingen is af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal:
voorst.raadsinformatie.nl In de kalender klikt u op de gewenste datum. Hier staan ook de genomen
besluiten.
Vragen over Politiek Portaal? Bel de griffie: 0571-27 93 87.

veilig mogelijk te houden. Ze uw snelheid, laat het gas los,
plaatsen waarschuwingsborden blijf sturen in de richting waar u
als de kans op modder aanwezig heen wilt en rem niet.
is en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon. Door drukke
werkzaamheden kan er echter
gedurende de dag toch wat modder liggen.

Matig uw snelheid

Rijdt u in het buitengebied en
ziet u een waarschuwingsbord
De veroorzakers van de mod- in de berm? Dan ligt er iets verder zijn verplicht om de weg zo derop modder op de weg. Matig

Waarschuwingsborden

trouwen
in voorst

www.voorst.nl

bekendmakingen
Week 11: 13-03-2019

Nergens ter wereld hebben
mensen zo’n speciale band met
water als in Nederland. Wij Nederlanders hebben állemaal
wel iets met water. We houden
ervan, of misschien juist niet.
We wonen er tussen, of werken
ermee. We zwemmen en vissen erin of fietsen erdoor. We
hebben water nodig voor onze
planten en dieren en om onze
oogsten te laten slagen. Water
is overal om ons heen: in sloten, kanalen en rivieren. En stiekem is iedere Nederlander trots
op hoe wij met water leven.

Uw stem heeft invloed
In Nederland beheren de waterschappen ons oppervlak-

Modder op de weg? Gas los!
Ploegen,
bemesten,
zaaien,
maaien: landbouwers zijn druk
aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied
soms modder op de weg. Vooral
in combinatie met een regenbui
leidt dit tot glad wegdek. Wat
te doen als u als motorrijder of
automobilist op een modderige
weg beland?

Waterschapsverkiezingen op 20 maart
tewater. En u heeft invloed op
hoe ze dat doen! Laat u horen
over wateronderwerpen in uw
buurt. Geef uw stem tijdens de
waterschapsverkiezingen op 20
maart.

Vallei en Veluwe
Net als de andere 20 waterschappen zorgt Waterschap Vallei en Veluwe er voor dat het
oppervlaktewater schoon is,
dat het land beschermd is tegen
overstromingen en dat bijvoorbeeld agrariërs voldoende water hebben voor hun gewassen.
Verder zorgt het waterschap
voor het onderhoud van dijken,
gemalen en stuwen en het zuiveren van het afvalwater.

Provinciale verkiezingen 20 maart
Op woensdag 20 maart 2019
worden de leden van Provinciale Staten én de leden van
het algemeen bestuur van de
waterschappen gekozen. Alle
inwoners van de provincie Gelderland van 18 jaar en ouder
met de Nederlandse nationaliteit mogen die dag stemmen.
Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die de provincie Gelderland maakt in uw
omgeving. En als u stemt voor
de Provinciale Staten, dan heeft
u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De
leden van de Provinciale Staten

kiezen namelijk in mei de leden van de Eerste Kamer.
De provincie is een bestuur, net
zoals de gemeente. De provincie werkt aan projecten die te
groot zijn voor gemeenten, en
te klein voor het Rijk. Provinciale Staten bedenken op hoofdlijnen wat er moet gebeuren in
de provincie. Ook controleren
zij of de Gedeputeerde Staten
(het dagelijks bestuur van de
provincie) dit goed uitvoeren.
Meer informatie:
voorst.nl/verkiezingen

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek
geordend en als dit mogelijk is op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of
meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op www.
voorst.nl/actueel/bekendmakingen/. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via
0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bussloselaan 4 in Voorst

Open dag ‘50 jaar maanlanding Apollo II’ op 21 juli 2019
11-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0046

Dorpsplein in Twello

Twello’s Koningsfeest op 26 april 2019 20-1 uur, 27 april
2019 14-1 uur en 28 april 2019 12-20 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0003

Dorpsstraat 8-10 in Twello

Rommelmarkt op 13 april 2019 8-14 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0041

Ieuwland in Terwolde

ANWB Streetwise op 20 maart 2019 8:30-12 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0055

Kerklaan 2A in Twello

Avondfietsvierdaagse 2019 op 3 juni 2019 van18.30-21 uur, Vergunning verleend*
4 juni 2019 18.30-21 uur, 5 juni 2019 18.30-21 uur en 6 juni
2019 18.30-21 uur

BW-2019-0042

Kuiperstraat 22 in Terwolde

Rommelmarkt op 8 juni 2019 9:30 tot 15:00 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0044

Middendijk 17 in Nijbroek

Vieren bruiloft met huwelijksvoltrekking op 9 mei 2019
9-16:30 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0052

Tijmstraat 2 in Voorst

ANWB Streetwise op 18 maart 2019 8-12:30 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0048

Wilhelminaweg tegenover huisnr. 2 in Voorst

Voorster Toertocht op 15 juni 2019 8-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0040

Herbouwen noordelijk gedeelte stal-D

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000200

Milieumelding
Kruisbosweg 2 in Voorst

voorstwijzer
Omgevingsvergunning
Bandijk 60/E 25 in Terwolde

Kappen vier lindebomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0222

Binnenweg 124 in Wilp

Gedeeltelijk verhogen dak en plaatsen erker aan voorgevel

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0249

Bonenakker 73 in Twello

Bouwen schuur met overkapping

Vergunning verleend*

SXO-2019-0159

de Zanden 217 in Teuge

Bouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0236

evenwijdig aan Tuinstraat 56 in Voorst

Kappen 16 wilgen voor nieuw aan te leggen sloot

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0257

Ganzevlesweg 12 in Teuge

Kappen drie Amerikaanse eiken

Vergunning verleend*

SXO-2019-0200

Grotenhuisweg 50 in Wilp

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor plaatsen twee pods

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0224

Jan van Galenstraat 7 in Twello

Plaatsen tuinhuisje

Vergunning verleend*

SXO-2019-0041

Koppelstraat 35 in Twello

Uitbreiden bedrijfspand

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-1100

Kruisbosweg 2 in Voorst

Verbouwen jongveestal

Vergunning verleend*

SXO-2019-0141

Molenweg 31 in Terwolde

Kappen twee beuken

Vergunning verleend*

SXO-2019-0239

Nijverheidsstraat 3A in Twello

Herbouwen bedrijfspand

Vergunning verleend*

SXO-2018-1156

Nijverheidsstraat 5 in Twello

Herbouwen bedrijfspand

Vergunning verleend*

SXO-2018-1158

Nijverheidsstraat 5A in Twello

Herbouwen bedrijfsgebouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0231

Rijksstraatweg 119 in Voorst

In gebruik nemen van ruimte als werkplaats

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0223

Verdistraat 24 in Twello

Bouwen erker

Vergunning verleend*

SXO-2019-0102

Burgemeester van der Feltzweg 65 in Twello

Verwijderen asbesthoudende platen schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0238

Kuiperstraat 9 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudend dak en asbesthoudende
materialen uit woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0221

Nijverheidsstraat 5A in Twello

Verwijderen bestaande overgebleven begane grond vloer en
fundering

Melding ontvangen

SXO-2019-0230

Sloopmelding

Polveensweg 15 in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudend dak schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0219

Stationsweg 4 in Teuge

Verwijderen asbesthoudend dak schuur en losse
asbesthoudende platen achter schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0220

Warmoezenierstraat 11 in Steenenkamer

Verwijderen asbesthoudende platen uit woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0252

Tijmstraat vanaf Enkpad tot aan
Kruizenmuntstraat in Voorst

Afsluiten voor alle verkeer op 18 maart 2019 8.00 -12.30
uur

Besluit genomen*

BW-2019-0048

Ieuwland, vanaf huisnr. 1a t.m. huisnr. 17 in
Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 20 maart 2019 8.30-12.00 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0055

noordzijde Kuiperstraat; beide zijden Deventerweg tussen Bandijk en Dorpsstraat; beide zijden
Bandijk tussen Deventerweg en gemaal in
Terwolde

Parkeerverbod op 8 juni 2019 9.00-15.00 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0044

Tijdelijke verkeersmaatregel

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het colle-

ge van burgemeester en wethouders (of de burgemeester, afhankelijk van degene die het besluit
heeft genomen), Postbus 9000,
7390 HA Twello, binnen zes weken na de datum van verzending

van het besluit aan de aanvrager. schrift geen schorsende werking
heeft, kan ook een verzoek tot
 Voor informatie over een een voorlopige voorziening worbesluit en de datum van verzen- den gericht aan: de voorzieninding van het besluit belt u 0571- genrechter van de Rechtbank
27 99 11. Omdat een bezwaar- Gelderland, Afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem.
 De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37.

Postbus 9000 - 7390 HA Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond

17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma.
08.30 - 20.00 uur
di. t/m do 08.30 - 16.00 uur
vrij.
08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst
www.facebook.com/gemeentevoorst
WhatsApp: 06 – 21 65 44 44
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