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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
De gemeenteraad wenst u een heel goed en 
gezond 2020 

Ronde-tafelgesprekken maandag 13 januari 
19.30 uur gemeentehuis Twello

Op maandag 13 januari 2020 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 
voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 27 
januari 2020 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 13 januari 19.30 uur  (raadzaal)
1. Afroming reserve reclamebelasting ten gunste van extra subsidie Ondernemers-
vereniging Twello Centrum
In 2008 stelde de gemeenteraad de Verordening reclamebelasting Twello centrum 
2009 vast en besloot daarbij om een egalisatiereserve reclamebelasting in te stellen. 
Doelstelling was opvang van financiële overschotten en tekorten ten aanzien van 
de reclamebelasting, de egalisatie van het tarief, het tegemoetkomen van onder-
nemers of non-profit organisaties en subsidie. Het college vindt afroming boven 
een bepaalde buffer, ten gunste van verhoging van de subsidie, te verdedigen.

2. Evaluatie huisvesting, integratie en participatie statushouders 2014 – 2019 en 
Uitvoering motie De status van statushouders van 17 juni 2019 en informeren over 
Benchmark statushouders
Bij dit onderwerp worden 2 raadsmededelingen besproken: werkprocessen, 
taakverdeling en afspraken van het Actieplan huisvesting en integratie & participatie 
uit februari 2016 zijn geëvalueerd en aanbevelingen benoemd. En de raad wordt 
geïnformeerd over statushouders in de bijstand. Bij deze laatste raadsmededeling 
is ook het rapport  van Divosa over de Benchmark Statushouders toegevoegd.

Maandag 13 januari  19.30 uur  (trouwzaal)
1. Ontwikkelingen Kajak-veldje Twello
Buurtbewoners van de wijk De Veldjes uit Twello zijn ongerust over ontwikkelingen 
betreffende het zogenaamde Kajak-sportveldje aan de Frans Halsstraat. Ze hebben 
daarover enkele gesprekken gehad, maar willen bij de raad hun bezorgdheid uiten 
en de manier waarop er met burgers wordt omgegaan bespreken.
 
2. Beantwoording schriftelijke vragen over communicatie bestemmingsplannen
Op 27 september 2019 stelde VVD-Liberaal 2000 schriftelijke vragen over 
communicatie over bestemmingsplannen. Met deze raadsmededeling geeft 
het college antwoord op deze vragen. Kern van de boodschap is dat nieuwe 
bestemmingsplannen via digitale weg worden gecommuniceerd, maar ook via het 
Voorster Nieuws.  
 
3. Evaluatie uitvoering motie gratis sporten 
In deze raadsmededeling wordt de uitvoering van de motie gratis sporten 
geëvalueerd, over de periode oktober 2018 tot september 2019. De deelnamecijfers 
van Voorst Actief on Tour (VAoT) zijn positief in het schooljaar 2018-2019, aldus 
het college: zowel kinderen als samenwerkingspartners zijn enthousiast. Voor het 
college een reden om VAoT door te ontwikkelen.

Maandag 13 januari  21.00 uur  (raadzaal)

1. Evaluatie Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2015 
In 2015 is de Nota Mantelzorg en Vrijwillige Inzet vastgesteld voor vier jaar (2016-
2019). In die nota uit 2015 werden de basisfuncties van mantelzorg en vrijwillige in-
zet geactualiseerd. De vier basisfuncties Vinden, Versterken, Verlichten, Verbinden, 
werden voor het eerst in 2009 geïntroduceerd in het mantelzorgbeleid. De actuali-
satie uit 2015 hield direct verband met de veranderde wetgeving (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)). Voordat het college in 2020 een nieuwe 
nota gaat aanbieden aan de gemeenteraad, evalueert hij nu eerst de nota uit 2015.   

2. Nota evaluatie transities sociaal domein 
De Beleidsnotitie sociaal domein (eind 2014) beschrijft hoe het college de transities in 
het sociaal domein wilde aanpakken. In 2015 en de jaren daarna ging het vooral om 
continuïteit van zorg voor de klant en de juiste invoering van de nieuwe wetgeving. 
In de daaropvolgende jaren was er regelmatig bijstelling en doorontwikkeling. In de 
laatste jaren ontstaat steeds meer ruimte om de transformatie van het zorglandschap 
vorm te geven, aldus het college. In deze nota wordt op hoofdlijnen teruggeblikt en zijn 
aanbevelingen geformuleerd voor een nieuw meerjarenbeleid voor het sociaal domein.

3. Beantwoording schriftelijke vragen over monitoring Sociaal Domein 
Op 19 juli 2019 heeft Lijst Arend schriftelijke vragen gesteld met als onderwerp 
“Monitoring Sociaal Domein”. Het college geeft in deze raadsmededeling antwoord op 
de zeer uiteenlopende vragen.

4. Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG [voorhangprocedure] 
De GGD Noord- en OostGelderland stuurt jaarlijks een brief met uitgangspunten waarop 
ze hun meerjarenbegroting baseren. De gemeenteraden van de 22 gemeentes die zijn 
aangesloten bij dit samenwerkingsverband worden in de gelegenheid gesteld een ziens-
wijze in te dienen, als zij vinden dat het anders zou moeten. In een raadsmededeling 
adviseert het college de raad over een eventuele zienswijze.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de vergader-
stukken 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 13 januari 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 27 januari 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 raads-
fracties  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 raadsvergaderingen 
een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 
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* 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 ge-
nomen), Postbus 9000, 7390 HA 
Twello, binnen zes weken na de 
datum van verzending van het be-

sluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit en 
de datum van verzending van het 
besluit kunt u bellen met 0571-27 
99 11. Omdat een bezwaarschrift 

geen schorsende werking heeft, 
kan tevens een verzoek tot een 
voorlopige voorziening worden 
gericht aan: de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Gelder-
land, Team bestuursrecht, Postbus 

9030, 6800 EM Arnhem.

▪ De balie VROM is op werkdagen 
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 www.voorst.nl en daarnaast 
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek ge-
ordend, indien mogelijk 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 voor meer informatie op www.voorst.
nl/actueel/bekendmakingen/. 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 02: 08-01-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Ontheffing sluitingstijd onder voorwaarden Ontheffing verleend 
19 december 2019*

Z-18-03171_2019-58948

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Programma Mobiliteit 2020-2030 Ontwerp Z-19-05148_2019-88279

Gemeente Voorst Regeling briefadres Voorst Vastgesteld Z-19-05156_2019-88064

Maatwerkvoorschriften

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Maatwerkvoorschriften milieuaspect geluid Vergunning verleend* Z-MAAT-
WERK-2019-001244

Melding brandveilig gebruik

Engelenburgstraat 16 in Twello Melding brandveilig gebruik Melding ontvangen SXO-2019-1222

Milieumelding

Middendijk 73 in Nijbroek Wijzigen brandscheiding vleeskalverenstal Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001557

Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer Uitbreiden bestaande kas Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001420

Polveensweg 21-21A in Klarenbeek Bouwen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001531

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Functie horeca aanvullen met functie met  
partycentrum/feestzaal

Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001228

Omgevingsvergunning

Broodakker 8 in Twello Bouwen tuinhuis Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0989

Burgemeester van der Feltzweg 106 in Twello Realiseren aanbouw achterzijde van woning Vergunning verleend* SXO-2019-1032

Burgemeester van der Feltzweg 86 in Twello Renoveren schuur met veranda’s en kippenhok  
(legalisatie)

Vergunning verleend* SXO-2019-1026

Burgemeester van der Feltzweg ong. (TLO B 4313) 
in Twello

Bouwen woning met bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2019-1232

Fluitenkruid ong. (VOO G 2454) in Klarenbeek Bouwen 4 woningen (fase 3-1) Aanvraag ontvangen SXO-2019-1228

Hoofdweg 37 in Klarenbeek Bouwen bijgebouw en legaliseren paddock Vergunning verleend* SXO-2019-1080

Kervelstraat 82 in Voorst Vervangen erf-/perceelafscheiding Aanvraag ontvangen SXO-2019-1218

Kopermolenweg 15 in Klarenbeek Bouwen woning en schuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-1229

Korenmolenweg 16 en 16A in Twello Bouwen 2 erkers Aanvraag ontvangen SXO-2019-1215

Kranenstraat 8 in Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-1227

Kruisdwarsweg 19 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend* SXO-2019-1122

Kuiperstraat 9 in Terwolde Uitbreiden woning en herbouwen bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2019-1240

Middendijk 70 in Nijbroek Herbouwen werktuigenberging Vergunning verleend (revisie)* SXO-2019-0966

Middendijk 73 in Nijbroek Wijzigen brandscheiding in vleeskalverenstal  
(wijzigingsaanvraag op Z-HZ_WABO-2016-0522)

Vergunning verleend* SXO-2019-1157

Omloop 29 in Twello Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2019-1094

Rijksstraatweg 106 in Voorst Plaatsen nieuwe kap Aanvraag ontvangen SXO-2019-1221

Rijksstraatweg 106 in Voorst Plaatsen nieuwe kap Vergunning verleend* SXO-2019-1221

Rijksstraatweg 210 in Teuge Kappen 3 bomen Vergunning verleend* SXO-2019-1012

Saturnus 21 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend* SXO-2019-0978

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (in 
relatie tot handhavingstraject)

Vergunning verleend* SXO-2019-0606

Vlasakker 18 in Twello Bouwen buitenberging met carport aan woning Vergunning verleend* SXO-2019-1092

Wellinkhofweg 14 in Terwolde Renoveren boerderij en schuur en herbestemmen tot 
groepsaccomodatie

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1231

Wilpsedijk 2 in Wilp Bouwen kistengebouw en stoomgebouw Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0877

Sloopmelding

Burgemeester van der Feltzweg 104 in Twello Verwijderen asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2019-1238

Kervelstraat 82 in Voorst Verwijderen asbesthoudende schuttingdelen Melding ontvangen SXO-2019-1217

Kuiperstraat 9 in Terwolde Deels slopen woning en volledig slopen berging Melding ontvangen SXO-2019-1239
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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

Sociaal domein gemeente tijdelijk in Kulturhus

De medewerkers van het sociaal 
domein van de gemeente Voorst, 
die nu nog in het gemeentehuis 
werken, gaan tijdelijk verhuizen 
naar het Kulturhus, Jachtlust-
plein 11 in Twello. Met ingang 
van maandag 20 januari 2020 
kunnen inwoners op deze tijde-
lijke locatie terecht wanneer zij 
bijvoorbeeld een uitkering willen 
aanvragen of een medewerker van 

werk en inkomen of onderwijs 
willen spreken. De telefoonnum-
mers en e-mailadressen blijven 
ongewijzigd.  De openingstijden 
in het Kulturhus zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur. 

Tijdelijke verhuizing
Aanleiding voor de verhuizing zijn 
de werkzaamheden voor de reno-

vatie van het gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 in Twello. 
De gemeente vindt het belangrijk 
dat de dienstverlening aan haar 
inwoners ook tijdens de verbou-
wing van het gemeentehuis goed 
op peil blijft. Daarom is gezocht 
naar een passende tijdelijke huis-
vesting in Twello. Voor het soci-
aal domein is die gevonden in 
het Kulturhus. In dit pand werken 
ook al de medewerkers van CJG 
Voorst en Maatschappelijk Net-
werk Voorst. De overige afdelin-
gen van de gemeente verhuizen 
in februari 2020 naar de tijdelijke 
locatie in het voormalig Veluws 
College in Twello. Naar verwach-
ting zijn de werkzaamheden aan 
het gemeentehuis in maart 2022 
afgerond en verhuizen alle mede-
werkers dan terug naar het ver-
nieuwde gemeentehuis aan de 
H.W. Iordensweg.  ■

GGD adviseert loden leidingen te vervangen

Loden waterleidingen vormen een 
gezondheidsrisico voor jonge kin-
deren, zuigelingen en ongeboren 
baby’s (via hun moeder). Daarom 
adviseert de GGD om waterleidin-
gen van lood te laten vervangen 
door een erkend installateur. 

Loden leidingen komen maar in 
een klein deel van de woningen in 
Nederland voor. Het gaat om oude 

woningen, gebouwd voor 1960. 
Zo lang u de loden waterleidingen 
nog niet heeft laten vervangen is 
het advies om kinderen tot en 
met 7 jaar bron- of flessenwater 
in plaats van kraanwater te geven 
en dit ook te gebruiken voor de 
bereiding van flesvoeding. 
Meer informatie: ggdnog.nl/over-
de-ggd/nieuws/lood-in-kraan-
water-nog-steeds-te-hoog  ■

www.voorst.nl
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aan de weg


