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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken maandag 2 december 
19.30 uur gemeentehuis Twello

Op maandag 2 december 2019 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde 
onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voor-
bereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 16 december 
2019 vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te 
wonen. U heeft ook de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden 
uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie 
hiervoor melden: 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 2 december 19.30 uur (raadzaal)

In de verordeningen worden jaarlijks de tarieven aangepast, dit jaar over het algemeen 
met een indexering van 1,4%. De invoering van een abonnementstarief maakt een 
technische wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning nodig. Een 
hogere OZB-belasting wordt voorgesteld naast een lagere rioolheffing en een hoger 
vastrecht afvalstoffenheffing. Bijzonder dit jaar zijn verder diverse kleine wijzigingen 
in de legesverordening, zoals onder andere als gevolg van de renovatie van het ge-
meentehuis. Achtereenvolgens worden de volgende agendapunten besproken:
1. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 
2. Verordening onroerende zaakbelastingen Voorst 2020
3. Verordening rioolheffing Voorst 2020 
4. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en 
 reinigingsrechten Voorst 2020
5. Verordening toeristenbelasting Voorst 2020 
6. Legesverordening Voorst 2020

Maandag 2 december 21.00 uur (raadzaal)

1. Precariobelasting Vitens 
In een geschil tussen Vitens en de gemeente Voorst heeft de Hoge Raad uitspraak 
gedaan ten nadele van de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente geheven 
precariobelasting aan Vitens moet terugbetalen. De terugbetaling betekent een nadeel 
voor de gemeente Voorst van in totaal € 1.150.560. De gemeente Voorst heeft eerder 
alle Voorster huishoudens al gecompenseerd voor een hogere rekening van Vitens 
en zij behouden hun voordeel. 

2. Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
De vraag was of Tribuut bevoegd was om de hardheidsclausule toe te passen of dat 
die bevoegdheid bij de colleges van de deelnemende gemeentes was gebleven. Een 
werkgroep heeft deze vraag bestudeerd en dit leidt tot het voorstel voor enkele tech-
nische wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling.

3. Raadsmededeling over Toekomstvisie en Opdrachten VNOG
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) heeft 
richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomst van de VNOG, over onder andere 
het dekkings- en spreidingsplan. Het college kan zich vinden in de geformuleerde 
denkrichtingen. In de toekomstvisie zit ook het concept-materieelspreidingsplan totaal 
en per post (met daarbij het inzetten van de tweede tankautospuit) en de vragen en 
antwoorden uit een bestuurlijke tweedaagse van de VNOG.

4. Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019
Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum heeft een aantal aanbevelingen 
gedaan, zoals het opnemen van een ondermijningsartikel en een artikel op het 
gebied van (het tegengaan van) outlaw motorcycle gangs (OMG’s). Daarnaast zijn 
er technische wijzigingen en een nieuw artikel dat een verbod op het oplaten van 
ballonnen bevat.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. Deze staan ook op 
voorst.raadsinformatie.nl  en de (gratis) 
App Politiek Portaal Publieksapplicatie. In de raadzaal is WiFi 
aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken digitaal 
kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

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-tafelge sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 2 december 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 16 december 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust 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 Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 
 06-53 87 71 61
▪ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 
 06-53 67 85 62
▪ 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 Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl 

06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer 
informatie over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
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 raadsverga-
deringen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Reflecterende stickers voor afvalcontainers

Woont u in een omgeving waar het 
‘s nachts erg donker is? En is er 
weinig plek om de afvalcontainers 
aan de weg te zetten? Haal dan 
gratis een reflecterende sticker op 
bij de receptie in het gemeente-
huis in Twello. 

Als u de reflecterende sticker op 
de afvalcontainer plakt is deze be-
ter zichtbaar voor het verkeer.   ■

Sluiting onbewaakte spoorwegovergang Woudweg in Teuge 

Op donderdagochtend sluit 
ProRail de onbewaakte spoor-
wegovergang aan de Woudweg 
in Teuge. Deze niet actief bevei-
ligde overweg (NABO) is vanaf 
28 november 2019 07.00 uur 
voor al het verkeer afgesloten. 

Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat wil in samenwer-
king met ProRail alle overwe-

gen die niet beveiligd zijn door 
spoorbomen en bellen binnen 
vijf jaar opheffen of beveiligen. 
In december 2018 ontving de 
gemeente een verzoek van Pro-
Rail B.V. om de spoorwegover-
gangen aan de Woudweg en de 
Bolkhorstweg in Teuge voor al 
het verkeer af te sluiten. Daarna 
heeft het ontwerpbesluit afge-
lopen voorjaar ter inzage ge-

legen. Op 12 november heeft 
het college van burgemeester 
en wethouders, na afweging van 
alle betrokken belangen, beslo-
ten om de spoorwegovergang 
aan de Woudweg, inclusief de 
toe leidende paden, te sluiten. 

Een beslissing over de spoor-
wegovergang aan de Bolkhorst-
weg volgt later.  ■
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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

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders 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 voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, 
Team bestuursrecht, Postbus 

9030, 6800 EM Arnhem.

▪ De balie VROM is op werk-
dagen geopend van 8.30 uur 
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37. 

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op voorst.nl en daarnaast in 
verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek geor-
dend 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 op 
voorst.nl/actueel/bekendmakingen voor meer informatie. 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.

bekendmakingen
Week 48: 27-11-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Bergkamp 6 in Wilp S. Eminov Voornemen besluit genomen 
20 november 2019

Z-19-08458_2019-82167

de Zanden 7 in Teuge M. Witlox Voornemen besluit genomen 
14 november 2019

Z-19-08453_2019-82163

Koningin Emmastraat 18 in Twello J.W. Hesselink-Klomp en A.K. Hesselink Voornemen besluit genomen 
14 november 2019

Z-19-04093_2019-81975

Mulderserf 23 in Twello A.J. de Boer Voornemen besluit genomen 
14 november 2019

Z-19-08702_2019-82148

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Lochemsestraat 3 in Terwolde Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-08884_2019-80328

Milieumelding

Veilingstraat 30 in Twello Verbouwen bedrijfspand en plaatsen reclame Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001448

Omgevingsvergunning

Boevenbrinkstraat 11-11A in Terwolde Oprichten, wijzigen of uitbreiden installatie voor 
het fokken, mesten of houden van dieren

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1117

Bottenhoekseweg 9 in Teuge Verbouwen woonboerderij Vergunning verleend* SXO-2019-0782

Grote Wetering (VOO G 2339) fase 3-1 in Klarenbeek Bouwen 6 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1107

H.W. Iordensweg 67 in Twello Kappen 1 kastanje Aanvraag ontvangen SXO-2019-1110

Houtwalstraat 2 in Wilp Verbouwen woonboerderij en renoveren  
jongveestal

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1103

Kopermolenweg 1 in Klarenbeek Bouwen schuurwoning Vergunning verleend* SXO-2019-0900

Kruisdwarsweg 19 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1122

Kruisvoorderweg 2 in Twello Plaatsen en vervangen bruggen Vergunning verleend* SXO-2019-0916

Nijverheidsstraat (TLO E 370) in Twello Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1129

Polveensweg 21 in Klarenbeek Bouwen werktuigenberging  
(wijzigingsaanvraag op SXO-2018-0948)

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1102

Schubertstraat/Heemskerkstraat/Ravelstraat in Twello Kappen 8 bomen door groenrenovatie Aanvraag ontvangen SXO-2019-1128

Streilerweg 7 in Wilp Bouwen berging Aanvraag ontvangen SXO-2019-1115

Terwoldseweg 38 in Twello Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1120

Wassenaar Obdamstraat 4 in Twello Realiseren dakopbouw Aanvraag ontvangen SXO-2019-1118

Zonnenbergstraat 36 in Wilp Bouwen afdak, realiseren wasplaats en dieseltank Aanvraag ontvangen SXO-2019-1124

Zonnenbergstraat 45 in Wilp Plaatsen ander type luchtwasser met dezelfde 
reductiepercentages

Vergunning verleend* SXO-2019-1034

Sloopmelding

Rijksstraatweg 36 in Twello Slopen 4 schuren Melding ontvangen SXO-2019-1121

Streilerweg 7 in Wilp Slopen berging Melding ontvangen SXO-2019-1114


