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Openbaar 
 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022. 
                                  (Week 04) 
 
Aanwezig: Renske Helmer-Englebert, burgemeester, 
  Arjen Lagerweij, Hans van der Sleen; Harjo Pinkster, Wim Vrijhoef, wethouders, 
  Lisette Wolbers-Cents, secretaris. 
 

Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

1.  
(o) 

Agenda en akkoordlijsten. 

Openbare akkoordlijst week 04; 19 januari 2022 t/m 25 januari 2022. 
 

2.  
(o) 

Besluitenlijsten. 

Beslissing: 
Geen wijzigingen. 
 

3.  
(o) 

Subsidieaanvraag 2022 Vérian. (Z-21-13295_2021-72229) 

Beslissing: 
1. In 2022 een subsidie van maximaal € 378.664 verleend aan Vérian voor de uitvoering van 

de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar en voor de uitvoering van het rijksvaccinatiepro-
gramma (RVP) 0-4 jaar.  

2. De subsidie in voorschotten uitbetalen. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college van B&W heeft besloten om in 2022 een subsidie van maximaal € 378.664 te ver-
lenen aan Vérian voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar.  

 

4.  
(o) 

Representativiteit programma beleidsbepalend orgaan (PBO) Lokale Omroep Voorst 
(LOV). (Z-21-03969_2021-72517) 

Beslissing: 
De gemeenteraad voorstellen aan het Commissariaat voor de Media mee te delen dat het 
Programma beleidsbepalend orgaan van de Stichting Lokale Omroep Voorst niet aantoon-
baar als voldoende representatief voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele, gods-
dienstige en geestelijke stromingen in de gemeente Voorst te beschouwen is. 
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5.  
(o) 

Kadernota 2023-2026 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG).                      
(Z-21-13193_2022-02553) 

Beslissing: 
De raad informeren met de raadsmededeling. 

 

6.  
(o) 

Vrijmaken investeringen MIP en MJOP 2022. (Z-22-00683_2022-03409) 

Beslissing: 
Voor de uitvoering van de jaarschijf 2022 van het Meerjareninvesteringprogramma (MIP) en 
Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) 2022-2025 een bedrag beschikbaar stellen van 
maximaal € 13.018.750. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft besloten voor de uitvoering van de geplande (onderhouds-)investeringen 
voor het jaar 2022 uit het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) en meerjarenonderhouds-
programma (MJOP) 2022-2025 een bedrag van maximaal € 13.018.750 beschikbaar te stel-
len. 

 

7.  
(o) 

Gemeenteraadsverkiezing 2022. (Z-22-00408_2022-01999) 

Beslissing: 
1. Het aantal leden per stembureau vastgesteld op 5, waaronder 1 voorzitter.  
2. De ambtelijke stemmentellers collectief benoemd als plaatsvervangend stembureaulid.  
3. Een gemeentelijk stembureau ingesteld.  
4. De hoogte van de vergoeding voor de voorzitter en de leden van een stembureau voor de 

gemeenteraadsverkiezing vastgesteld op respectievelijk € 175,- en € 150,- per dag. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft diverse besluiten genomen ten aanzien van de organisatie van de gemeen-
teraadsverkiezing op 16 maart 2022. 
 

8.  
(o) 

Beantwoording schriftelijke vraag van PvdA-GroenLinks over de Randweg Twello.                 
(Z-20-02725_2022-01354) 

Beslissing: 
De raad informeren met de raadsmededeling. 

 

9.  
(o) 

Ontwerpbestemmingsplan Vaassenseweg 22/22A, Nijbroek. (Z-21-02364_2022-02998) 

Beslissing: 
Het ontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor terinzagelegging.  
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Openbare samenvatting: 
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerp 
bestemmingsplan Vaassenseweg 22/22A in Nijbroek. Het plan heeft betrekking op het wijzi-
gen van de agrarische bestemming in een woonbestemming waarbij de cultuurhistorisch 
waardevolle boerderij wordt beschermd. Ook wordt er landschappelijk ingepast door middel 
van de aanplant van een robuuste bomenrij, hoogstamboomgaard en hagen. Achter op het 
perceel wordt een paardenbak gerealiseerd, welke landschappelijk ook wordt ingepast. 

 

10.  
(o) 

Evaluatie beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018 – 2022.                                         
(Z-21-12067_2021-66873) 

Beslissing: 
1. De gemeenteraad verzoeken om de evaluatie van de beleidsnota Kinderopvang gemeen-

te Voorst 2018-2022 vast te stellen.  
2. De gemeenteraad verzoeken in te stemmen met het voorstel om de beleidsnotitie kinder-

opvang te integreren in de Kadernota Sociaal Domein.  
 

11.  
(o) 

Advies inzake de voorgenomen overdracht van VSO De Bolster van Pluryn aan De  
Onderwijsspecialisten. (Z-21-13434_2022-00650) 

Beslissing: 
Positief advies afgeven aan Pluryn, rondom het voorgenomen besluit van de bestuurders van 
Pluryn en De Onderwijsspecialisten, om per 1 april 2022 De Bolster (met de bijbehorende 
BRIN-nummers) over te dragen aan De Onderwijsspecialisten. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft besloten positief advies uit te brengen over de voorgenomen overdracht van 
VSO De Bolster, van Pluryn aan De Onderwijsspecialisten.  
 

12.  
(o) 

Beslissingen op bezwaar tegen besluiten over het zonnepark Oude Zutphenseweg in 
Klarenbeek. (Z-21-02335_2021-72778) 

Beslissing: 
 De 3 bezwaarschriften van reclamant 1, te weten het bezwaarschrift van 7 oktober 2021     
 tegen de verleende revisievergunning van 16 september 2021 (SXO-2018-1063) voor het  
 zonnepark Oude Zutphenseweg, alsook de bezwaarschriften van 26 september 2021 en 21  
 oktober 2021 tegen het afwijzingsbesluit van 24 september 2021 van het verzoek om stil- 
 legging van de werkzaamheden respectievelijk intrekking van de vergunning van voornoemd  
 zonnepark, niet-ontvankelijk verklaard en de bestreden besluiten in stand gelaten. 
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Openbare samenvatting: 
Het college heeft twee bezwaarschriften ontvangen tegen de verleende revisievergunning 
voor het zonnepark aan de Oude Zutphenseweg 3T in Klarenbeek en bezwaarschriften tegen 
het besluit tot afwijzing van verzoeken om stillegging van de werkzaamheden aan en intrek-
king van de omgevingsvergunning van het betreffende zonnepark. Het college heeft in her-
overweging besloten om een van de bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren in zijn be-
zwaren, omdat deze bezwaarmaker geen belanghebbende is. De hoogte van de dwangsom 
heeft het college, vanwege de door deze bezwaarmaker ingediende ingebrekestellingen, 
vastgesteld op ‘nihil’, omdat het college binnen 2 weken na ingebrekestellingen alsnog heeft 
beslist. Het bezwaarschrift van de andere bezwaarmaker tegen de verleende revisievergun-
ning heeft het college nog in behandeling, omdat deze bezwaarmaker heeft ingestemd met 
een verder uitstel van de beslistermijn en daardoor alsnog gehoord kan worden. 
 

13.  
(o) 

Verordening nadeelcompensatie gemeente Voorst 2022 Omgevingswet.                        
(Z-21-05700_2022-01934) 

Beslissing: 
De raad voorstellen om de Verordening nadeelcompensatie gemeente Voorst 2022 vast te 
stellen en in werking te laten treden op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

 

14.  
(o) 

Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom over verharding op agrarische be-
stemming Zutphenseweg 15 Klarenbeek. (Z-21-10854_2021-73526) 

Beslissing: 
1. Het bezwaarschrift gegrond verklaard en de last onder dwangsom herroepen.  
2. De proceskosten vergoeden. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en de last onder 
dwangsom te herroepen. Het college ziet aanleiding om het verzoek om proceskostenver-
goeding in te willigen. 
 

15.  
(o) 

Omgevingsvergunning Rijksstraatweg 24a, Wilp. (Z-21-04207_2022-03136) 

Beslissing: 
1. In ontwerp een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een sportzaal aan de 

Rijksstraatweg 24a in Wilp.  
2. De omgevingsvergunning definitief verlenen als er geen zienswijzen naar voren worden 

gebracht tegen de ontwerpvergunning. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college van B&W heeft besloten in ontwerp een omgevingsvergunning te verlenen voor 
de bouw van een sportzaal aan de Rijksstraatweg 24a in Wilp. Het initiatief voldoet aan een 
goede ruimtelijke ordening. Gelijktijdig is besloten de vergunning definitief te verlenen als te-
gen het ontwerp geen zienswijzen naar voren worden gebracht. 
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16.  
(o) 

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG. (Z-21-13201_2022-01423) 

Beslissing: 
1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad akkoord met het wijzigen van 

de Gemeenschappelijke Regeling met het oog op het gezamenlijk met de 25 veiligheids-
regio’s oprichten van de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en de stichting waarborg-
fonds veiligheidsregio’s en de deelneming aan deze stichtingen.  

2. De gemeenteraad verzoeken om het college toestemming te verlenen akkoord te gaan 
met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland. 

 

17.  
(o) 

Voornemen tot oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio's.                                        
(Z-21-13201_2022-01429) 

Beslissing: 
De raad informeren met de raadsmededeling. 

 

18.  
(o) 

Evaluatie Veiligheidsstrategie Oost Nederland 2019-2021. (Z-22-00527_2022-03699) 

Beslissing: 
De raad informeren met de raadsmededeling. 
 

19.   Nagekomen stukken. 
 

(o) 
 
 Geen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


