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Openbaar 
 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 februari 2022. 
                                  (Week 06) 
 
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 06; 2 februari 2022 t/m 8 februari 2022. 
 
 

2.  
(o) 

Besluitenlijsten. 

Beslissing: 
Geen wijzigingen. 
 
 

3.  
(o) 

Evaluatie van het jeugdlintje. (Z-21-12642_2021-70736) 

Beslissing: 
De raad informeren met de raadsmededeling. 
 

 

4.  
(o) 

Zelfevaluatie BRP en PNIK (reisdocumenten) 2021. (Z-21-09362_2022-04733) 

Beslissing: 
1. Kennisgenomen van de resultaten van de zelfevaluaties BRP en PNIK (reisdocumenten) 

2021 en de verantwoordingsrapportages verzenden aan de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.  

2. De procedures en regelingen die ten grondslag liggen aan de zelfevaluaties BRP en PNIK 
(reisdocumenten) 2021, opgenomen in de kennisbank Scienta van SafeHarbour, vastge-
steld. 

 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de zelfevaluaties BRP en PNIK 
(reisdocumenten) 2021. Ook heeft het college de verantwoordingsrapportages verstuurd naar 
de minister van Binnenlandse Zaken. Tot slot heeft het college de regelingen en procedures 
die onderdeel zijn van de zelfevaluaties vastgesteld. 
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5.  
(o) 

Beslissing op bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een schuur (SXO-2021-0742). (Z-21-10835_2022-06077) 

Beslissing: 
Het bezwaarschrift van 18 oktober 2021 tegen de verleende (wijzigings)vergunning van 18 
januari 2022 (SXO-2022-0742; voorheen de vergunning SXO-2021-0529 van 27 september 
2021), ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft twee bezwaarschriften ontvangen tegen de verleende vergunning voor het 
bouwen van een schuur aan de Zwanekamp 10 in Terwolde. Naar aanleiding van minnelijk 
overleg tussen vergunninghouder en een bezwaarmaker is een gewijzigde omgevingsver-
gunning verleend en heeft één van de twee bezwaarmakers het bezwaarschrift ingetrokken. 
Het college heeft in heroverweging het bezwaarschrift van de andere bezwaarmaker onge-
grond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten. 
 
 

6.  
(o) 

Regeling Demarcatie taken en kosten brandweerkazernes. (Z-21-13192_2022-02563) 

Beslissing: 
Ingestemd met de ‘Regeling Demarcatie taken en kosten kazernes 2022’, waarmee de taak-
verdeling tussen de gemeenten en Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG), 
alsook werkwijzen en toekomstige inspanningen wordt vastgelegd. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de Regeling ‘Demarcatie taken en kosten 
kazernes 2022’. Met deze regeling wordt de taakverdeling tussen de gemeenten en de Vei-
ligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) rond de brandweerkazernes vastgelegd, 
alsook werkwijzen en toekomstige inspanningen. Zo ontstaat er voor alle betrokkenen de ge-
wenste duidelijkheid. Als alle 22 colleges van de deelnemende gemeenten kunnen instem-
men, kan de Regeling van kracht worden. Dit kwartaal wordt de raad nog geïnformeerd over 
de consequenties uit het demarcatieonderzoek voor de nieuwbouw van diverse kazernes zo-
dat de financiële consequenties in de prioriteitennota 2023-2026 kunnen worden verwerkt. 
 
 

7.  
(o) 

Zwanenpad 2c/d, Teuge. (Z-21-12879_2021-71062) 

Beslissing: 
 Onder voorwaarden in principe medewerking verlenen aan een bestemmingsplanwijziging  
 voor het afsplitsen van de woning aan het Zwanenpad 2c/d in Teuge 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders is in principe bereid om onder voorwaarden 
mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging aan het Zwanenpad 2c/d in Teuge. De be-
staande woning met inwoning wordt gesplitst in twee wooneenheden. Er wordt een vereve-
ningsbijdrage gevraagd op basis van de Nota grondbeleid 2020. 
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8.  
(o) 

Aanvragen antennemasten. (Z-22-00844_2022-05932) 

Beslissing: 
1. Aanhouden van vooroverleggen voor nieuwe antennemasten.  
2. Akkoord met het opstellen van nieuw beleid voor antennemasten. 
 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders houden de vooroverleggen voor antennemas-
ten aan in afwachting van nieuw beleid. Daarnaast gaat het college akkoord met het opstellen 
van nieuw beleid voor antennemasten in de gemeente Voorst 
 
 

9.  
(o) 

OVIJ samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsprogramma 2022.                                       
(Z-22-00328_2022-06017) 

Beslissing: 
1. Ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst OVIJ-gemeente Voorst 2022.  
2. Ingestemd met het OVIJ Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

2022. 
 
 

Openbare samenvatting: 
Jaarlijks worden de uit te voeren taken door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) vast-
gelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De werkzaamheden van de OVIJ worden ge-
specificeerd in een uitvoeringsprogramma. Het college heeft ingestemd met deze stukken 
voor 2022. 
 
 

10.  
(o) 

Incidentele bijdrage voor de naleving op controle van de coronatoegangsbewijzen    
(januari-maart 2022). (Z-22-01274_2022-06569) 

Beslissing: 
De incidentele bijdrage voor de naleving op controle van de coronatoegangsbewijzen (CTB) 
beschikbaar stellen aan de sectoren die verplicht de CTB moeten controleren als vergoeding 
voor de extra kosten die in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 zijn gemaakt 
voor de CTB controle.  
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft besloten de incidentele bijdrage voor de naleving op controle van de coro-
natoegangsbewijzen (CTB) die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt beschikbaar te stellen 
aan de sectoren die verplicht de CTB moeten controleren. Deze bijdrage dient als vergoeding 
voor de extra gemaakte kosten die in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 zijn 
gemaakt voor de CTB controle. 
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11.  
(o) 

De aanwijzing van het mr. A.C. baron Van der Feltzgemaal (Bandijk 23-25 Terwolde) als 
gemeentelijk monument. (Z-22-01173_2022-06015) 

Beslissing: 
 De gemeentelijke monumentenstatus toegekend aan het mr. A.C. baron Van der Feltzge- 
 maal, Bandijk 23-25 in Terwolde, bestaande uit het elektrisch gemaal en het voormalig  
 stoomgemaal met aangebouwd voormalig ketelhuis. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college geeft de gemeentelijke monumentenstatus aan het mr. A.C. baron Van der Feltz-
gemaal (Bandijk 23-25 in Terwolde), bestaande uit het elektrisch gemaal en het voormalig 
stoomgemaal met ketelhuis. Het gemaal-ensemble is waardevol voor de gemeente Voorst 
vanwege, onder andere, de bijzondere geschiedenis en (historische) functie, de architectuur-
historische waarde, de markante landschappelijke ligging en de zeldzaamheid van een derge-
lijk ensemble. Met de gemeentelijke monumentenstatus wordt het gemaal-ensemble duur-
zaam behouden. De commissie Monumenten en Cultuurhistorie en eigenaar Waterschap Val-
lei en Veluwe staan positief tegenover de gemeentelijke monumentenstatus.  
 
 

12.  
(o) 

Aanvullende afspraken met zorgaanbieders maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen (MO-BW). (Z-22-00726_2022-03720) 

Beslissing: 
College  

 Ingestemd met het maken van aanvullende contractuele afspraken met zorgaanbieders in  
 verband met het doorleveren van zorg binnen het domein maatschappelijke opvang en be- 
 schermd wonen voor de periode na 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023 en ook nog gedurende  
 een door de gemeenten te bepalen langere periode als dat in verband met het belang van de  
 cliënt gewenst is.  
 
 Burgemeester: 
 De ambtelijk opdrachtgever van de zorgregio mevrouw H.H. Bogers gemandateerd om dit  
 addendum met aanvullende afspraken te ondertekenen. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft besloten aanvullende afspraken te maken met zorgaanbieders in verband 
met het doorleveren van zorg binnen het domein maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen voor de periode 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023 en eventueel langer wanneer dat in 
het belang van de klant gewenst is. Dit wordt gedaan omdat de aanbesteding in 2022 ertoe 
kan leiden dat huidige aanbieders niet worden gecontracteerd. 

 

13.   Nagekomen stukken. 

(o) Geen. 
 

 
 

 


