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Openbare vergadering gemeenteraad maandag
18 juni 2018, 10.00 uur ‘s ochtends
(raadzaal gemeentehuis Twello)

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. U bent van harte welkom het debat
te volgen vanaf de publieke tribune. Deze vergadering staat voornamelijk in het
teken van de zogenaamde Planning & Controlcyclus: de jaarstukken 2017, het
voortgangsbericht 2018 en de prioriteiten voor 2019. Ook worden in deze vergadering door de fracties algemene politieke beschouwingen op het komende
begrotingsjaar uitgesproken.
In de raadsvergadering van 18 juni 2018 wordt gesproken over:
 Verzoek gemeente Heerde om toetreding tot de Regio Stedendriehoek [besluit]
 Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 22 mei 2018
besluit]
 Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 28 mei 2018
[besluit]
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 4 juni 2018 [besluit]
 Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 11 juni 2018
[besluit]
 Uitbreiding formatie griffie [besluit]
 Ontwikkeling zonneveld nabij de Oude Zutphenseweg [finaal debat;
voorhangprocedure]
 Jaarstukken 2017 gemeente Voorst [finaal debat en besluit]
 Voortgangsbericht 2018 [finaal debat; besluit op 25 juni 2018]
 Uitvoering motie gratis sport voor kinderen tot twaalf jaar [verkennend debat;
finaal debat en besluit op 25 juni 2018; financiële effecten zijn verwerkt in 		
Voortgangsbericht 2018 + Prioriteitennota 2019]
 Visie en doelen en uitvoeringsorganisatie Voorst onder de Loep [verkennend
debat; finaal debat en besluit op 25 juni 2018; financiële effecten zijn
verwerkt in Voortgangsbericht 2018 + Prioriteitennota 2019]
 Verduurzaming en revitalisering gemeentehuis [verkennend debat; finaal
debat en besluit op 25 juni 2018; financiële effecten zijn verwerkt in
Voortgangsbericht 2018 + Prioriteitennota 2019]
 Vlootschouw ambtelijke organisatie [finaal debat; besluit op 25 juni 2018;
financiële effecten zijn verwerkt in Voortgangsbericht 2018]
 Prioriteitennota 2019 [verkennende debatten aan de hand van door de
fracties aangedragen agendapunten en door het college voorbereide raads		
voorstellen over specifieke onderdelen van de Prioriteitennota 2019)
De specifieke debatpunten kunt u ná 12 juni 2018 lezen op de
website van de gemeente via deze directe link:
https://voorst.raadsinformatie.nl/vergadering/464078/gemeente-		
raad%2018-06-2018
 Toetreden tot Circulus-Berkel [verkennend debat; finaal debat en besluit op
25 juni 2018; financiële effecten budgettair neutraal]
 Verhogen afvalstoffenheffing [verkennend debat; finaal debat en besluit op
25 juni 2018; financiële effecten zijn verwerkt in de Prioriteitennota 2019]
 Herijking rioolheffing [verkennend debat; finaal debat en besluit op 25 juni 		
2018; financiële effecten zijn verwerkt in Prioriteitennota 2019]
 Begrotingen gemeenschappelijke regelingen [finaal debat; voorhangprocedure]
a. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Begroting 2019 en
		
jaarstukken 2017
b. Regionale Vervoerscentrale PlusOV: Begroting 2019, jaarrekening 2017, 		
		
stand van zaken dienst-verleningsovereenkomst, kadernotitie begroting
		
2019 – 2022 en begrotingswijziging 2018
c. Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Begroting 2019, jaarstukken 2017 en
		
gemeentelijk handhavingsverslag 2017

Gesloten op donderdag 14 juni
De gemeentelijke diensten in
het gemeentehuis, de gemeentewerf en het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) en het
Maatschappelijk Netwerk Voorst
(MNV) in het Kulturhus zijn op
donderdag 14 juni gesloten. De
medewerkers van de gemeente
Voorst hebben die dag een gezamenlijke praktijkdag.

De overige diensten in het
Kulturhus (Consultatiebureau,
Mens en Welzijn, Stadsbank,
TopTaal en muziekles) zijn gewoon open.

Samenleving verandert
De samenleving verandert en
dat geldt ook voor de gemeente
Voorst. De ontwikkeling van de

d. Delta: Begroting 2019, gewijzigde begroting 2018 en jaarstukken 2017
e. GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2019, Jaarstukken 2017
f. Tribuut Belastingsamenwerking: Begroting 2019, Kadernota 2019 – 2022, 		
Jaarrekening 2017, 1e wijziging Begroting 2018
g. Regio Stedendriehoek: Begroting 2019 en jaarstukken 2017
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat
er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover
het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt
u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de
raadsvergadering gehouden.

Informatie

			



Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook inzien op de website via voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis)
app Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen
de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

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. Het adres van de
raad is: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
18 juni 10.00 uur
25 juni 19.30 uur
2 juli 19.30 uur		
9 juli 19.30 uur		
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Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette Jansen (0571) 279 217.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties.
De gegevens vindt u op internet: http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl /
(06) 55 53 21 13
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via r.kooij@voorst.nl /
(06) 55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl /
(06) 53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl /
(06) 53 87 71 61
 Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, via w.vrijhoef@voorst.nl /
(06) 11 86 14 77
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl /
(06) 50 66 66 01

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.

participatiesamenleving, de digitalisering, de extra taken in
het sociaal domein en de invoering van de omgevingswet zijn
hier voorbeelden van. Bij al die
veranderingen houden wij voor
ogen dat we werken voor de
Voorster samenleving. Dat gaat
allemaal niet vanzelf. Wij kijken
niet alleen naar het persoonlijk
functioneren, maar ook naar
werkwijzen, systemen en pro-

cedures. En het effect van onze meentehuis donderdagmorgen
werkwijze op de omgeving.
14 juni geopend van 08:30 uur
tot 09:30 uur.
De praktijkdag op 14 juni is bedoeld om met elkaar ervaringen Bij spoedeisende zaken in de
uit te wisselen, te leren en de openbare ruimte (zoals een gegewenste ontwikkeling verder vaarlijke wegverzakking of een
in gang te zetten.
omgewaaide boom) die niet
kunnen wachten tot de volgenSpoedeisende zaken
de dag, belt u de CalamiteitenVoor aangifte van overlijden lijn: 0571-27 37 60 (24 uur per
en geboorteaangifte is het ge- dag).
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bekendmakingen
Week 24: 13-06-2018

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, indien mogelijk 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
Kerkstraat 42 in Terwolde

Braderie en feestavond op 23 juni 2018 van 14.30-1 uur
Familie voetbaltoernooi op 24 juni 2018
Avondwandelvierdaagse van 26 t/m 29 juni 2018 van
18-22 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0134

Wilhelminaweg 15 in Voorst

Buitenspeeldag op 13 juni 2018 van 12.30-16.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0141

Vergunningverlening kantine

Ontwerp

Z-18-02220_201834898

Ardeweg 2A 0001 in Wilp

Bouwen bedrijfsgebouw

Vergunning verleend*

SXO-2018-0425

Ardeweg 6 in Wilp

Verbouwen woonhuis en plaatsen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0564

Bandijk 20D in Terwolde

Inpandig verbouwen van doorrijschuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0418

Bandijk 27 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende woning onderdelen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0455

Bandijk 60 Terwolde

Actualisering voorschriften

Ontwerpvergunning

SXO-2017-1051

Broekstraat (kad. VOO A 1981) in Klarenbeek

Bouwen zonnepark

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0565

Burgemeester van der Feltzweg (achter
geluidsscherm) in Twello

Kappen 42 eiken

Proceduretermijn verlengd*

SXO-2018-0388

de Zanden 9 in Teuge

Vergroten bedrijfspand

Vergunning verleend*

SXO-2018-0390

Dernhorstlaan ong. (kad. TLO B 9396) in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0562

Goeman Borgesiusstraat 19 in Twello

Plaatsen houtopslag

Vergunning verleend*

SXO-2018-0370

Hildestraat 17 in Wilp

Herbouwen schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0453

Hombrakensepad 3 in Wilp

Splitsen woonboerderij voor dubbele bewoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0553

Keizershofweg 3-5 in Voorst

Casco restauratie boerderij

Ontwerpvergunning

SXO-2017-1132

Schoolstraat 16 in Voorst

Plaatsen vlaggenmast

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0545

Twelloseweg 3 in Terwolde

Verbouwen woonboerderij

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0555

Vermeersweg 61 in Twello

Toestaan leegstandsbeheer

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0557

Voordersteeg 33 in Wilp

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0542

Zonnenbergstraat 45 in Wilp

Bouwen varkensstal

Vergunning verleend

SXO-2018-0060

Ardeweg 6 in Wilp

Verwijderen uitbouw

Melding ontvangen

SXO-2018-0563

Benedenste Kruisweg 4B in Nijbroek

Verwijderen 2 asbest schuurdaken en direct aangrenzende
ruimtes

Melding ontvangen

SXO-2018-0549

Broekhuizerstraat 9 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende schuurmaterialen

Melding ontvangen

SXO-2018-0551

Heeringstraat 11 in Wilp

Verwijderen asbest schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-0550

Hombrakensepad 3 in Wilp

Splitsen woonboederij

Melding ontvangen

SXO-2018-0552

Kerklaan 12 in Twello

Verwijderen asbesthoudende vensterbanken en kelderdeur

Melding ontvangen

SXO-2018-0554

Middendijk 31B in Nijbroek

Verwijderen asbesthoudende schuurmaterialen

Melding ontvangen

SXO-2018-0548

Rijksstraatweg 34 in Twello

Slopen woning en opstallen

Melding ontvangen

SXO-2018-0568

Trippestraat 16 in Terwolde

Verwijderen asbest in woning

Melding ontvangen

SXO-2018-0534

Beentjesweg in Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 29 juni 2018 van 18-22 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0134

Wilhelminaweg (gedeeltelijk) in Voorst

Afsluiten voor alle verkeer op 13 juni 2018 van 12.30-16.30
uur

Besluit genomen*

BW-2018-0141

Hogere geluidbelasting dan voorkeurswaarde

Besluit genomen*

Z-18-01517_201833545

Drank- en Horecawet
Molenallee in Wilp
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

Wet geluidhinder
Ardeweg 16 in Wilp-Achterhoek
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het college
van burgemeester en wethouders of de burgemeester kan
een belanghebbende bezwaar
indienen bij het college 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 be-

sluit aan de aanvrager.
Voor informatie over een besluit en
de datum van verzending van het
besluit kunt u bellen met 0571-27
99 11. Omdat een bezwaarschrift

geen schorsende werking heeft,
kan tevens een verzoek tot een
voorlopige voorziening worden
gericht aan: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Post-

bus 9030, 6800 EM Arnhem.
 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Uw woning verduurzamen
De gemeente Voorst helpt bij het
verduurzamen van uw woning.
Heeft u bouwplannen of het
voornemen ‘gasloos te gaan’? U
kunt een afspraak maken met
een energieadviseur in het gemeentehuis. Ook worden de
kosten van een uitgebreid energieadvies voor uw woning, gedeeltelijk vergoed.

Maak vrijblijvend een
afspraak met het Energieloket

Nijbroek: een dijk van een polder!

fiek is afgestemd op uw woning De polder Nijbroek is een uniek
(zoals bijvoorbeeld een warmte- en cultuurhistorisch waardevol
pomp).
gebied. Een eeuwenoud landschap, dat tegelijkertijd ook in
Woningeigenaren, maar ook beweging is rondom thema’s als
eigenaren van verenigingsge- duurzaamheid, energie, water,
bouwen, kunnen in aanmerking recreatie, leefbaarheid en ecokomen voor deze tegemoet- nomie. Welke kansen zijn er om
koming. Op www.energierijk- de kwaliteit van het dorp en haar
voorst.nl vindt u de voorwaar- omgeving te verrijken? Hoe kunden en de manier waarop u de nen we er voor zorgen dat de
aanvraag kan indienen.
polder Nijbroek ook in de toekomst een aantrekkelijke leefomgeving blijft?

In het gemeentehuis kunt u op
afspraak langskomen voor al uw
vragen over energie besparen of
opwekken. Op maandagavond
18 juni en op donderdagmiddag
28 juni zit een energieadviseur
klaar om samen met u uw plannen door te spreken en te adviseren over de keuzes.
U kunt een gratis afspraak maken via duurzaam@voorst.nl of
via (0571) 27 99 11.

Een toekomstbeeld voor
de polder Nijbroek
Plaatselijk Belang Nijbroek en
de gemeente Voorst hebben de
handen ineen geslagen om een
toekomstbeeld op te stellen voor
Nijbroek en haar polder. Deze

toekomstvisie moet een heldere
koers bieden waarin ontwikkelingen zodanig op elkaar aansluiten dat er echt meerwaarde
ontstaat. Daarbij worden zij ondersteund door ontwerp- en adviesbureau Open Kaart en ook
door experts op het gebied van
cultuurhistorie, landbouw en
duurzaamheid.

Startbijeenkomst 20 juni
2018: denk mee!

eenkomst horen we graag hoe u
naar Nijbroek en de polder kijkt.
Wat wordt gewaardeerd en moet
behouden worden en waar liggen juist kansen voor verbetering?
Met de input die we op deze
avond krijgen, gaan we in september van start. Hierbij focussen we op specifieke thema’s
zoals energie, agrarisch, economisch perspectief en leefbaarheid. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen wij hier dieper op
ingaan. Het project wordt voor
het einde van het jaar afgesloten met een laatste bijeenkomst
waarin de visie wordt gepresenteerd.

De komende maanden wordt er
hard gewerkt aan het opstellen
van dit toekomstbeeld. Dit doen
wij graag samen met alle inwoners van Nijbroek. U bent dan
ook van harte uitgenodigd om
mee te denken over de toekomst We zien u graag op 20 juni a.s.
van Nijbroek. De aftrap is op om 20.00u in Dorpshuis de
20 juni 2018. Tijdens deze bij- Arend, Dorpsplein 2, Nijbroek.

Geen asbest in uw afvalcontainer!
De medewerkers van Ter Horst treffen zo nu en dan asbestverdacht materiaal aan in de restcontainer.
Dit is niet toegestaan! Ons restafval gaat naar een afvalverbrandingsinstallatie en daarin mag geen
asbest terechtkomen. Ook is het schadelijk voor de gezondheid van de vuilnismannen als het asbest
in de vuilniswagen in stukken gebroken wordt.

Nieuwe regeling maatwerkadvies
Om uw woning ingrijpend te
verduurzamen is een onafhankelijk maatwerkadvies van een
erkend energieadviseur bijna
onmisbaar. Gemeente Voorst en
EnergieRijk Voorst vergoeden de
helft van de kosten van zo’n uitgebreid energieadvies, dat speci-

Daarom wijzen wij u er nadrukkelijk op dat asbest naar een afvalbrengstation van Circulus-Berkel
gebracht moet worden. Dit kost (€ 1,80 per 10 kg). Verpak asbest thuis in een dubbele laag doorzichtig
plastic en plak de naden goed af. De komende tijd zullen wij strenger controleren op de inhoud van
de restcontainer, en wanneer er asbestverdacht materiaal of bouw- en sloopafval wordt aangetroffen,
ontvangt u direct een rode kaart en wordt de container niet geleegd.
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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

