voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

gemeenteraad
 Ronde-tafelgesprekken
maandag 28 januari 2019,19.30 uur
Op maandag 28 januari heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In
deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde
onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, als voorbereiding op de raadsvergadering over het onderwerp op maandag 11 februari
2019 vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Het is mogelijk om in het ronde-tafelgesprek uw mening aan de raadsleden te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie hiervoor
aanmelden: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.
De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen
ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later
beginnen).

Maandag 28 januari 19.30 uur (raadzaal)

Op 10 juli 2018 is de motie ‘Altijd open, waarom niet?’ aangenomen door de raad.
In deze motie verzoekt de raad het college te onderzoeken hoe kamperen van 1
november tot 15 maart mogelijk kan worden gemaakt. Met deze raadsmededeling informeert het college de raad over de mogelijkheden.
2. Aftreden leden en opheffing Sportraad Voorst 3.0
De leden van de Sportraad Voorst 3.0 zijn van mening dat het vervullen van de rol
als onafhankelijke verbindende partij inmiddels, naar hun tevredenheid, overgenomen is door andere partijen in de gemeente of door de gemeente zelf. Besloten
is om de Sportraad Voorst 3.0 op te heffen.
3. Eerste wijziging begroting 2019 Tribuut
Het college informeert de raad over zijn voornemen om (nog) niet akkoord te
gaan met de eerste wijziging van de begroting 2019 van Tribuut. Hij vraagt de
raad om tegen de voorliggende eerste begrotingswijziging 2019 een zienswijze
in te dienen en geeft daarvoor verschillende redenen.

Maandag 28 januari 21.00 uur (trouwzaal)
1. Proces woonleefzorgpark en vertrouwen in de gemeente

1. Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op meerdere percelen in
Twello
Het college stelt voor om op zoeklocaties voor woningbouw in Twello een voorkeursrecht als bedoeld in de Wvg te vestigen, om de regierol van de gemeente
te kunnen pakken. Dit houdt in dat eigenaren hun onroerende zaak eerst aan de
gemeente moeten aanbieden als ze zouden willen verkopen.

In een hoorzitting in het kader van een klachtenprocedure heeft de initiatiefnemer
van een woonzorgleefpark zijn klacht ten aanzien van één van beide ambtenaren
ingetrokken. De klacht ten aanzien van een andere ambtenaar heeft het college
ongegrond verklaard.

Informatie ronde-tafelgesprek 28 januari 2019
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 28 januari
2019 te komen. Deze staan ook op voorst.raadsinformatie.nl en
in de (gratis) App Politiek Portaal Publieksapplicatie.

2. Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs (aangepaste
versie)
Eerder heeft de raad al gesproken over de stimuleringssubsidie afvalscheiding bij
basisscholen, waarmee het college scholen wil stimuleren tot het scheiden van
afval. Met deze raadsmededeling geeft het college aanvullende informatie. De
raad krijgt gelegenheid hierover zijn mening te geven, voordat het college een
besluit neemt.

Maandag 28 januari 19.30 uur (trouwzaal)
1. Informatiebericht over financiële situatie en beantwoording schriftelijke vragen over Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
In dit informatiebericht geeft de VNOG aan hoe een geprognotiseerd tekort van
€2,5 mln. is ontstaan. Om dit tekort terug te dringen is een aantal maatregelen
beschreven en worden enkelen hiervan al uitgevoerd, maar de VNOG geeft ook
aan dat er nu geen ruimte meer is om onvoorziene, niet uit te stellen en/of niet
beïnvloedbare zaken op te vangen. Daarnaast heeft het college geantwoord op
schriftelijke vragen over het vertrek van de directeur bij de VNOG en de
(structurele) tekorten op de begroting voor dit jaar en de volgende jaren.
2. Bestuursagenda 2019-2023 en Uitgangspunten begroting 2020 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
Het college is van plan een besluit te nemen over het hierboven genoemde onderwerp. Voordat het college definitief een besluit neemt krijgt de raad gelegenheid
zijn mening te geven over de algemene uitgangspunten voor de begroting 2020.
3. Begrotingswijziging Delta en bedrijfsjaarplan 2019 en ontwikkelingen Delta
Na het besluit van Zutphen en Brummen tot uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta, hebben de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst
de intentie uitgesproken om de uitvoering van de Wsw-taken per 1 januari 2019
gezamenlijk voort te zetten in de GR Delta. Ook is de wens uitgesproken om te
onderzoeken in hoeverre andere taken, bijvoorbeeld uitvoering Participatiewet en
nieuw beschut werk, ondergebracht kunnen worden in de GR Delta.
Voor de Wsw-doelgroep blijven de huidige werkplekken bij bedrijven bestaan.
Delta blijft werkgever van de betrokken Wsw-medewerkers en blijft zorgdragen
voor hun begeleiding. Het is noodzakelijk de formatie van de ambtelijke staf en
begeleiding van Delta te verminderen.

In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de
stukken digitaal met uw eigen apparatuur kunt bekijken.

 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: raad@voorst.nl ,
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 28 januari 19:30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 11 februari 19:30 uur Raadsvergadering
gemeentehuis Twello

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 van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /
06-53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl /
06-53 87 71 61
 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, m.suelmann@voorst.nl / 06-37 31 54 22
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer
informatie over de raadsleden.

Maandag 28 januari 21.00 uur (raadzaal)

E-mail service raadsstukken

1. Uitvoering motie: Kamperen van 1 november tot 15 maart mogelijk maken

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.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 04: 23-01-2019

Adres/Locatie

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.

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bosweg 12-14 in Klarenbeek

Bingo op 16 maart 2019 van 19-23 uur

Melding geregistreerd

BW-2018-0275

Diverse locaties in gemeente Voorst

Verkopen schepijs

Melding geregistreerd

BW-2019-0005

Diverse straten in Wilp en omgeving

Carnavalsoptocht Pampus-Lollebroek op 3 maart 2019 van 12-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0268

Kruisakkerweg 3 in Twello

Verjaardagsfeest op 9 februari 2019 van 21-1 uur

Ontheffing verleend*

BW-2019-0004

Zuiderlaan 7 in Twello

Seniorenfeest voor lustrum op 23 maart 2019 van 20-1 uur

Melding geregistreerd

BW-2018-0276

Zwarte Kolkstraat 104 in Wilp

Carnaval op 2 maart in 2019 van 19-1 uur, 3 maart van 14-1 uur en
4 maart van 15-1 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0277

Oude Rijksstraatweg 36 in Twello

Onderzoek geldende geluidsvoorwaarden milieuvergunning

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001680

Oudhuizerstraat 37 in Klarenbeek

Plaatsen werktuigenberging

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001293

Achter Kruizemuntstraat in Voorst

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0035

Bandijk 3 in Terwolde

Tijdelijk plaatsen loods met pilotinstallatie voor project Waterfabriek
Wilp

Aanvraag ontvangen en
proceduretermijn verlengd

SXO-2019-0056

Dernhorstlaan 9 in Twello

Verbouwen woonhuis en bouwen 2 nieuwe bijgebouwen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0052

Doornweerdstraat 25 in Twello

Verrichten activiteiten voor krantendistributie

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0025

Dorpsstraat 5 in Wilp

Plaatsen carport

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0033

Engelenburgstraat 53 in Twello

In gebruik nemen pand voor verfproductie op waterbasis

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0044

Griftstraat 5 in Twello

Verbreden bestaande uitweg

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0020

Jan van Galenstraat 7 in Twello

Plaatsen tuinhuisje

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0041

Kerklaan 2A in Twello

Vergroten bestaande werktuigenberging

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-1129

Klokkenkampsweg 32 in Twello

Uitbreiden woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0047

Middendijk 79 in Nijbroek

Herbouwen woning

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-1109

Molenstraat 44A in Twello

Vervangen kozijnen en aanbrengen stucwerk op gevels

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0037

Oude Binnenweg 14 in Twello

Kappen 3 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1163

Plesmanstraat 9 in Teuge

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-1128

Sleutelbloem 21 in Twello

Bouwen woning en aanleggen uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2018-1104

Vloeddijk 3 in Nijbroek

Veranderen veehouderij

Vergunning verleend

SXO-2018-0363/
Z-MELD840-2018-000479

Zutphenseweg 42 in Klarenbeek

Legaliseren carport

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0038

Engelenburgstraat 31 en
Terwoldseweg 9 in Twello

Conceptrampbestrijdingsplan ter inzage van 24 januari t/m
6 maart 2019

Inspraak

Z-19-00490_2019-03130

Gemeente Voorst

Intrekking besluit aanwijzing toezichthouders

Besluit genomen*

Z-17-03073_2018-81483

Appense Enkweg 3 in Voorst

Verwijderen 2 asbesthoudende schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2019-0049

de Zanden 215 in Teuge

Verwijderen 2 asbesthoudende schuurdaken en asbesthoudende
materialen uit schuren

Melding ontvangen

SXO-2019-0027

Dernhorstlaan 9 in Twello

Slopen kassencomplex en verwijderen asbesthoudende materialen uit
ketelhuis

Melding ontvangen

SXO-2019-0011

Gravenstraat 2 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0023

Leigraaf 17 in Twello

Deels slopen woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0046

Zwarte Kolkstraat 54 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0045

Diverse straten in Wilp

Afsluiten voor alle verkeer op 3 maart 2019 vanaf 12 uur en 4 maart
2019 tot 8 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0277

Diverse straten in Wilp en omgeving

Tekening tijdelijke verkeersmaatregelen is op te vragen bij de
gemeente Voorst

Besluit genomen*

BW-2018-0268

Milieumelding

Omgevingsvergunning

Overig

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

* 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

besluit aan de aanvrager.
Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van
het besluit belt u 0571-27 99 11.
Omdat een bezwaarschrift geen

schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht
aan: de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 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
Informatiebijeenkomst start werkzaamheden A1
Op donderdag 24 januari organiseert Rijkswaterstaat samen
met bouwbedrijf Heijmans een
informatiebijeenkomst over de
uitbreiding van de A1 Apeldoorn
– Azelo in het gemeentehuis van
de gemeente Voorst in Twello. U
bent van harte welkom tussen
19.00 uur en 21.00 uur om u te
laten informeren over de planning van de werkzaamheden,
het ontwerp van de wegverbreding en de mogelijke hinder voor

de omgeving en het wegverkeer. (bij Almelo) in twee fases tussen
2018 en 2028. Dit is noodzakelijk omdat het (vracht)verkeer
Start werkzaamheden
Vanaf februari 2019 start bouw- steeds meer toeneemt. Dit zorgt
bedrijf Heijmans in opdracht van voor veel vertraging op dit traRijkswaterstaat met de voorbe- ject.
reidende werkzaamheden zoals
het kappen en het verleggen Meer informatie: rijkswaterstaat.
en aanleggen van kabels en lei- nl/uitbreidinga1oost of bel gradingen en grondwerk voor het tis met de landelijke informatieplaatsen van de nieuwe porta- lijn van Rijkswaterstaat: 0800len. Rijkswaterstaat verbreedt de 8002 (ma t/m zo 06.00 uur tot
A1 tussen Apeldoorn en Azelo 22.30 uur).

werk

aan de weg
in voorst
www.voorst.nl

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

