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Openbaar 
 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2022. 
                              (Week 09) 
 
Aanwezig: Paula Jorritsma-Verkade, 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 09; 23 februari 2022 t/m 1 maart 2022:                                             
geen besluiten. 
 
 

2.  
(o) 

Besluitenlijsten. 

Beslissing: 
Geen wijzigingen. 
 
 

3.  
(o) 

Uitvoeren bibob-toets. (Z-22-01715_2022-08609) 

Beslissing: 
1.  Ingestemd met het uitvoeren van een bibob-toets in de selectiefase van de aanbesteding 

beschermd wonen ingeval één of meer inschrijvingen daartoe aanleiding geven. 
2.  Gemeente Apeldoorn gemachtigd om de vragenlijsten uit te sturen en de reacties te be-

oordelen. 
 
 
Openbare samenvatting: 
De selectieleidraad in verband met de inkoop beschermd wonen is gepubliceerd. Aanbieders 
kunnen hun verzoek tot deelname indienen. Na selectie van de inschrijvers, gaan uiteindelijk 
12 aanbieders door naar de gunningsfase. In de leidraad is aangegeven dat de gemeenten 
zich het recht voorbehouden om een bibob-toets uit te voeren om mogelijke onregelmatighe-
den met onbekende aanbieders te voorkomen. 
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Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

4.  
(o) 

Beslissing op bezwaar tegen drie verschillende omgevingsvergunningen, activiteit een 
houtopstand te vellen of te doen vellen. (Z-22-00042_2022-09101) 

Beslissing: 
Het bezwaarschrift van 29 december 2021, gericht tegen een drietal omgevingsvergunningen 
voor het kappen van bomen op respectievelijk de locaties Troelstralaan en Abraham Kuyper- 
straat in Twello en de Wijkseweg in Wilp kennelijk-niet ontvankelijk verklaard. 

 
Openbare samenvatting: 
Een inwoner van Twello heeft bezwaar gemaakt tegen drie afzonderlijke vergunningen om 
bomen te mogen kappen. Het gaat hierbij om de kap van 13 bomen op de locatie Troelstra-
laan in Twello, 10 bomen op de locatie Abraham Kuyperstraat in Twello en 3 bomen op de 
locatie Wijkseweg in Terwolde. Omdat bezwaarmaker niet als belanghebbende is aan te mer-
ken heeft het college het bewaarschrift kennelijk-niet ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat 
het bezwaarschrift niet verder in behandeling wordt genomen en de besluiten van 31 decem-
ber 2021 en 8 februari 2022 in stand kunnen blijven. 
 
 

5.  
(o) 

Voornemen tot oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio's  
(Z-21-13201_2022-10158) 

Beslissing: 
De raad informeren met de raadsmededeling. 
 
 

6.  
(o) 

Beslissingen op bezwaar tegen:  
1. het besluit van 8 oktober 2021 om een handhavingsverzoek af te wijzen en  
2.  het besluit van 6 oktober 2021 om een omgevingsvergunning te verlenen voor het 

verplaatsen van een inrit ten behoeve van percelen Hombrakensepad 3 en 3b in 
Wilp. (Z-21-08632_2022-08822) 

Beslissing: 
1.  Het bezwaarschrift van 8 november 2021 deels gegrond en deels ongegrond verklaard en 

het besluit van 8 oktober 2021 om een handhavingsverzoek af te wijzen in stand gelaten 
onder aanvulling dat ook het verzoek om handhavend op te treden tegen demping van de 
sloot met een lengte van zo'n 50 meter wordt afgewezen. 

2.  Het bezwaarschrift van 14 november 2021 tegen de verlening van een omgevingsvergun-
ning voor het verplaatsen van een inrit ten behoeve van de percelen Hombrakensepad 3 
en 3b in Wilp ongegrond verklaard en het besluit van 6 oktober 2021 in stand gelaten. 

 
Openbare samenvatting: 
Een bewoner van Wilp heeft twee bezwaarschriften ingediend. Het ene bezwaarschrift is ge-
richt tegen een door het college verleende omgevingsvergunning voor het verplaatsen van 
een inrit ten behoeve van de percelen Hombrakensepad 3 en 3b in Wilp. Het andere be-
zwaarschrift is gericht is tegen het besluit van het college tot afwijzing van een handhavings-
verzoek. Handhaving werd gevraagd ten aanzien van de vermeende demping van een sloot 
langs het Hombrakensepad en het door derden in gebruik nemen van een deel van de berm 
van die weg. Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning 
ongegrond te verklaren en het bezwaarschrift tegen afwijzing van het handhavingsverzoek 
deels ongegrond en deels gegrond te verklaren. 
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7.  
(o) 

Beantwoording openstaande vraag RTG 21 februari 2022 over het informeren van in-
woners dat 31 december 2021 niet gehaald zou worden. (Z-21-06724_2022-09962) 

Beslissing: 
De raad informeren met de raadsmededeling. 
 
 

8.  
(o) 

Beantwoording vragen uit RTG 21-2-2-2022 over Evaluatie Kinderopvang 2018-2022.  
(Z-21-12067_2022-10730) 

Beslissing: 
De raad informeren met de raadsmededeling. 
 
 

9.   Nagekomen stukken. 
(o) 

Geen. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


