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Openbaar 
 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2022. 
                                (Week 11) 
 
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 11; 9 maart 2022 t/m 15 maart 2022:                                           
geen besluiten. 
 

2.  
(o) 

Besluitenlijsten. 

Beslissing: 
Geen wijzigingen. 
 

3.  
(o) 

Beleidsregels Wet inburgering 2021. (Z-21-13879_2021-75313) 

Beslissing: 
1. De beleidsregels Wet inburgering 2021 vastgesteld.  
2. De gemeenteraad informeren met de raadsmededeling 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft besloten de beleidsregels Wet inburgering 2021 vast te stellen. De beleids-
regels geven aan hoe invulling wordt gegeven aan de regietaken die de nieuwe Wet inburge-
ring 2021 met zich meebrengt en zorgen voor eenduidigheid. De brede intake vormt de basis 
voor het persoonlijk inburgeringsplan (PIP). In dit plan worden afspraken vastgelegd over de 
te volgen leerroute, het participatieverklaringstraject en de module arbeidsmarkt en participa-
tie. In de beleidsregels wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe om te gaan met voortgangsge-
sprekken, overschakelen tussen leerroutes, afschalen binnen een leerroute en handhaving. 
Daarnaast heeft het college besloten dat de raad geïnformeerd wordt over de voortgang van 
de implementatie van de nieuwe Wet inburgering 2021. 

 

4.  
(o) 

Beslissing op bezwaar tegen verleende revisievergunning voor het zonnepark Oude 
Zutphenseweg in Klarenbeek. (Z-21-02335_2022-12272) 

Beslissing: 
Het bezwaarschrift van 26 september 2021 tegen de verleende revisievergunning van 16  
september 2021 (SXO-2018-1063) voor het zonnepark Oude Zutphenseweg ongegrond ver-
klaard en het bestreden besluit 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. Het college heeft al eer-
der in heroverweging besloten om één van de bezwaarmakers nietontvankelijk te verklaren in 
zijn bezwaren, omdat deze bezwaarmaker geen belanghebbende is. Het college heeft na het 
alsnog horen van de andere bezwaarmaker besloten het bezwaarschrift van de andere be-
zwaarmaker ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 
 
 

5.  
(o) 

Overeenkomst ruil van gronden met de gemeente Apeldoorn. (Z-21-08865_2022-12322) 

Beslissing: 
De ruilovereenkomst tussen gemeente Apeldoorn en gemeente Voorst goedgekeurd. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Gemeente Voorst en gemeente Apeldoorn sluiten een overeenkomst, omdat zij percelen ge-
meentegrond wensen te ruilen. De gemeente Apeldoorn is eigenaar van percelen grond langs 
de Groote Wetering in de gemeente Voorst. De gemeente Apeldoorn heeft hier een fietspad 
langs de Groote Wetering gerealiseerd. Gemeente Voorst en gemeente Apeldoorn hebben 
afgesproken dat deze percelen na aanleg van het fietspad aan gemeente Voorst worden 
overgedragen. Gemeente Voorst heeft bij de ontwikkeling van de Weteringse Broek een per-
ceel grond verworven. Gemeente Apeldoorn wil dit perceel verwerven om in te zetten voor de 
groene opgaven van de gemeente Apeldoorn. 
 
 

6.  
(o) 
 

Regionaal jaarverslag leerplicht-RMC 2020-2021 en lokale toelichting Voorst.                           
(Z-22-01468_2022-07562) 

Beslissing: 
 Het "Regionaal jaarverslag Leerplicht-RMC Stedendriehoek 2020-2021" en de "Lokale toe- 
 lichting Voorst bij het regionale jaarverslag Leerplicht - RMC Stedendriehoek 2020-2021"  
 vastgesteld. 
 
 
Openbare samenvatting: 

 Het college heeft het "Regionaal jaarverslag leerplicht en RMC Stedendriehoek 2020-2021"   
 en de “Lokale toelichting Voorst” vastgesteld. In dit regionale jaarverslag en de lokale toelich- 
 ting daarop, wordt naast een cijfermatige weergave een toelichting gegeven op resultaten en  
 ambities van leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolver- 
 laten) in het verslagjaar. 
 
 

7.  
(o) 

Nagekomen stukken. 
 
Geen. 

 
 

 


