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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Reces
Leden van de gemeenteraad zijn 24 uur per dag in functie. Net als de bur-
gemeester en de wethouders. Raadsleden kennen ook rustige periodes. Die 
vallen rond de schoolvakanties. In die weken hoeven raadsleden in principe 
niet op te draven voor informatieve beeldvormende bijeenkomsten, ronde-
tafelgesprekken, of raadsvergadering. Nu het zomervakantie is, is het dus ook 
een recesperiode. De agenda van de gemeenteraad is tot 28 augustus leeg. 
Tijd voor andere informatie dan de dagelijkse gang van zaken. Dit keer de 
instrumenten waar raadsleden over beschikken.

Instrumenten van de raadsleden
De 19 raadsleden van Voorst zijn samen het hoogste orgaan van onze gemeen-
te. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners. Ook is de gemeenteraad 
de ‘wetgever’ van de gemeente Voorst. De gemeenteraad heeft ook tot taak 
om te kijken of de gemeente volgens de wetten handelt. De landelijke wetgever 
voorziet de raadslezen van instrumenten. Wanneer de raadslezen onderling 
goed samenwerken, zijn deze instrumenten het meest effectief. 

Budgetrecht
De gemeenteraad beheert de portemonnee van de gemeente. Dit wil niet zeg-
gen dat de raad zo maar van alles kan besluiten. Door wettelijke taken ligt 
een belangrijk deel van de gemeentelijke uitgaven vast. Veel van de inkomsten 
van de gemeente Voorst komen uit het Gemeentefonds. Voor diensten mag de 
gemeente alleen de kostprijs in rekening brengen. Voor tarieven bestaan vaak 
normen van hogerhand. Dit beperkt de financiële speelruimte voor raadsleden 
nogal.
 
Inlichtingen
Het college heeft de plicht om de raad actief te informeren. In ieder geval over 
alles wat de raad moet weten om zijn taak goed uit te kunnen voeren. Daar-
naast heeft een raadslid het recht om achtergrondinformatie op te vragen. Dat 
recht gaat verder dan het recht van de burger op basis van de Wet openbaar 
bestuur. Soms is dat vertrouwelijke informatie. Deze vertrouwelijke informatie 
mag een raadslid niet openbaar maken.

Vragenrecht
Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college. Het college moet 
zo snel mogelijk hierop antwoord geven. In de gemeente Voorst krijgt een 
raadslid binnen 21 dagen antwoord op zijn schriftelijke vraag. Het antwoord 
komt in een raadsmededeling. Alle raadsleden kunnen daar kennis van nemen.

Interpellatierecht
Een raadslid heeft het recht om tijdens een raadsvergadering vragen te stellen 
over een actueel onderwerp. Een actueel onderwerp is iets dat nog niet op de 
agenda van de raadsvergadering staat. Die vragen moet het raadslid wel van 
tevoren bekend maken.

Moties
Een motie is een schriftelijke verklaring waarmee een raadslid een wens, een 

oordeel of een verzoek duidelijk kan maken. Een motie is meestal gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders. Aan een motie kleven niet onmiddellijk 
rechtsgevolgen. Wanneer de meerderheid van de raadsleden een motie aanvaardt, kan 
dit wel politieke gevolgen hebben.

Amendement
Het college maakt voorstellen waar de raad een besluit over neemt. Raadsleden kunnen 
schriftelijk suggesties indienen om een raadsvoorstel te veranderen. Dat kan zolang de 
raad het voorstel nog bespreekt. Voor een wijziging in een voorstel is een meerderheid 
van de stemmen van de raadsleden nodig. Dit noemen we een geamendeerd besluit.

Recht van initiatief
Raadsleden kunnen eigen voorstellen voor nieuw beleid of voor aanpassing van een 
verordening indienen. Op die manier kunnen raadsleden een actieve inbreng hebben 
op de kaders die de gemeenteraad stelt. Ook hier geldt dat er een meerderheid van de 
gemeenteraad nodig is om echt iets gedaan te krijgen.

Raadsonderzoek
Op voorstel van een of meerdere raadsleden kan de raad een onderzoek naar het beleid 
van het college instellen. Dat kan op verschillende manieren: door een extern bureau 
in te huren, een onafhankelijke commissie in te stellen of via een raadsonderzoek. 
Wel is de steun van de meerderheid nodig bij het instellen van een raadsonderzoek.

Onafhankelijke hulp van buiten
De raad kan hulp van buitenaf inschakelen. Zo kijkt een onafhankelijke accountant, 
namens de gemeenteraad, of de financiën van de gemeente op orde zijn. Ook maakt de 
raad gebruik van een rekenkamercommissie. Hiervoor selecteren zij de leden. De Re-
kenkamercommissie kan onafhankelijk onderzoek doen naar de rechtmatigheid, de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van alles wat de gemeente doet.

Griffie
De gemeenteraad beschikt over een eigen ondersteuning. Die ondersteuning bestaat 
in Voorst uit een griffier, een raadsadviseur (tevens locogriffier) en een griffiemede-
werkster. Dat kleine team zorgt voor de logistiek van alle bijeenkomsten van de raad. 
De griffie maakt verslagen van de bijeenkomsten van de raad, legt toezeggingen vast 
en voorziet raadsleden van onafhankelijke adviezen. Ook de griffie heeft in de zomer-
vakantie even reces. 

Na het reces
Na de zomervakantie start de gemeenteraad weer met ronde-tafelge-
sprekken en een raadsvergadering. U vindt alles terug in de raadska-
lender op www.voorst.raadsinformatie.nl. U kunt ook de QR code met 
uw tablet of smartphone scannen. Dan komt u direct bij de raadska-
lender. De eerstvolgende bijeenkomsten van de gemeenteraad van 
Voorst staan hieronder vermeld:

• maandag 6 september vanaf 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
• woensdag 8 september vanaf 19.30 uur eventuele uitloop van 6 september
• maandag 20 september vanaf 19:30 uur raadsvergadering
• dinsdag 21 september vanaf 19.30 uur eventuele uitloop van 20 september

De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties 
die wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 2 augustus 2021 tot en 
met vrijdag 6 augustus 2021.

Bekendmakingen

Week 32: 11-08-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Omgevingsvergunning

Beentjesweg 4 in Terwolde Bouwen rundveestal/werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2021-0131

Bongerdskamp 2N in Voorst Bouwen woonhuis Vergunning verleend SXO-2021-0078

Broekstraat 14 en 14A in Klarenbeek Bouwen woonboerderij Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0387

Duistervoordseweg 114 in Twello Aanbouwen berging met overkapping Vergunning verleend SXO-2021-0329

Duistervoordseweg 38 in Twello Kappen lindeboom Vergunning verleend SXO-2021-0436

Goeman Borgesiusstraat 23 in Twello Kappen hemelboom Vergunning verleend SXO-2021-0453

Hengelderweg 6 in Voorst Kappen kastanje boom Vergunning verleend SXO-2021-0384

Kerkstraat 1 in Voorst Vervangen bestaand hekwerk Aanvraag ontvangen SXO-2021-0493
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl onder Be-
leid & regelgeving en ga naar de 
pagina Bekendmakingen. Daar 
vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En 
zo ja, tijdens welke periode dit 
kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij hel-
pen u graag!

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl. 

LET OP: door een landelijke sto-
ring in de app 'Over uw buurt' ko-

men niet alle berichten via deze 
app goed door. Daarom adviseren 
wij u om voorlopig geen gebruik te 
maken van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 
organisatie u deze berichten wilt 
ontvangen. Daarbij is het ook 

mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/publicaties binnen de door u 
aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst 

met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij bekend op www.
voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn 
in een welstandsvergadering.

Molenallee 50 in Wilp Kappen 2 beuken Vergunning verleend SXO-2021-0464

Molenweg 48 in Terwolde Kappen esdoorn en wilgenboom Vergunning verleend SXO-2021-0497

Mozartstraat 92 in Twello Bouwen carport en verplaatsen voordeur Vergunning verleend SXO-2021-0401

Oude Rijksstraatweg 16 in Twello Plaatsen windturbine Vergunning verleend SXO-2021-0394

Oude Rijksstraatweg 43A, 43B, 43C, 43D, 
43E, 43F, 43G, 43H en 43N in Twello

Bouwen woongebouw met 8 appartementen en showroom Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0656

Teugseweg 5 in Teuge Bouwen vrijstaande woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0419

Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp Aanleggen paardrijbak en ophogen gedeelte terrein Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0416

Overig

Schoolstraat 10 in Twello Doorlopende speelautomatenvergunning Vergunning verleend Z-21-06154_2021-45987

Zonnepanelen op daken

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Om onze energiedoelstellingen te 
halen, hebben we zonnepanelen 
op daken hard nodig! In enkele 
gevallen zijn er belemmeringen 
die het financiële plaatje minder 
aantrekkelijk maken. Zoals het 
aanpassen van de constructie, het 
aanpassen van de verzekering of 
het aanleggen van een grotere 
aansluiting. Gelukkig blijft het in 
de meeste gevallen aantrekkelijk 
om zonnepanelen te plaatsen op 
het dak. Niet altijd om het hele 
dak te gebruiken, maar zeker een 
gedeelte van het dak!

Subsidies
Er zijn al veel subsidies om zon-
nepanelen te stimuleren. 

	Woningeigenaren krijgen de 

BTW terug op zowel het ar-
beidsloon als het materiaal. Dit 
scheelt 21%.

	Sinds 1 januari is er subsidie 
voor zonnepanelen en kleine 
windmolens voor bedrijven met 
een klein verbruikersaansluiting. 

	Bedrijven kunnen gebruik ma-
ken van de Energie Investe-
ringsaftrek. Meer dan 45% van 
de investeringskosten kunnen 
afgetrokken worden van de fis-
cale winst. Ook is er de Milieu-
Investeringsaftrek en de VAMIL. 

	Bij grote daken kan dezelfde 
subsidie aangevraagd worden 
als voor zonnevelden op land. 
Dit is de SDE++

	Sportverenigingen krijgen 30% 
subsidie op zonnepanelen.

	Dorpshuizen krijgen subsidie 

van de provincie Gelderland voor 
maximaal 50% van de kosten. 

Zo is er voor elke doelgroep een 
financiële prikkel om aan de slag 
te gaan. 

Lening
Zelf geen geld om te investe-
ren? Dan zijn er weer tal van 
mogelijkheden. 
	Woningeneigenaren kunnen bij 

de gemeente een lening aanvra-
gen tegen een rente van 1,7%.

	VvE’s, dorpshuizen, scholen, 
sportclubs en andere maat-
schappelijke organisaties kun-
nen bij de gemeente een lening 
krijgen tegen een rente van 0,8% 
met €1.500 afsluitkosten.

	Heeft u asbest? Dan kunt u ook 
bij de gemeente terecht voor 
een lening. Er zijn ook bedrijven 
die voor u het asbest verwijde-
ren, de zonnepanelen plaatsen 
en de financiering regelen. 

	De banken verstrekken lenin-
gen voor zonnepanelen. Hele-
maal als er een SDE++ aan ten 
grondslag ligt. 

	U kunt ook de zonnepanelen 
huren. Hierbij betaalt u een ver-
goeding en na een aantal jaren 
zijn de zonnepanelen van u. 

	Ook zijn er investeringsbedrij-
ven zoals www.zonnepanelen-
delen.nl. De Benring in Voorst 
en het Zone College in Twello 
hebben hier bijvoorbeeld ge-

bruik van gemaakt. 
	U kunt ook uw dak ter beschik-

king stellen voor een postco-
deroos project van EnergieRijk 
Voorst. 

Geïnstalleerd vermogen 
zonnepanelen 
Nederland installeerde in 2020 
een recordaantal zonnepane-
len. Ook in de gemeente Voorst 
is het aantal zonnepanelen flink 
toegenomen. Voorst scoort met 
de installatie van zonnepanelen 
op bedrijfsdaken zelfs boven de 
landelijke (50%), Provinciale 
(57%), Regionale (Cleantech 67%) 
cijfers. Daarentegen blijft Voorst 
iets achter met de installatie van 
zonnepanelen op privédaken. 
(landelijk, op Gelderse en Clean-
tech niveau 34 à 35%).

Geïnstalleerd vermogen 
zonnepanelen (in kWp) in 
gemeente Voorst

Bijdrage aan de 
energiedoelstelling
Er is ongeveer 120 hectare aan 
potentieel dakoppervlakte. 
Hiervan kan effectief 65 hectare 
gebruikt worden voor zonne-
panelen (een gedeelte kan niet 
gebruikt worden door bijvoor-
beeld de constructie, andere in-
stallaties op het dak, ruimte voor 
zonnecollectoren en dakranden). 
Begin 2020 lag er 9,2 hectare 
aan zonnepanelen op daken. In 
2019 had 17% van de woningen 
zonnepanelen. Dit is een mooi 
begin, maar dit kan beter! Helpt 
u mee?

Contact
Iedereen in de gemeente Voorst 
krijgt gratis advies voor het 
plaatsen van zonnepanelen. Mail 
naar duurzaam@voorst.nl of bel 
de gemeente via 0571 279 911 
en vraag naar Jelleke Bosma dan 
kijken wij samen naar de mo-
gelijkheden. Een adviseur denkt 
graag met u mee. 

Meer lezen? Kijk op 
voorst.nl/duurzaamheid  ■

Eind 2020
Woningen 8.411
Bedrijven - dak 7.503
Zonneparken 45.200
TOTAAL 61.114

Eind 2019 
Woningen 6.444
Bedrijven - dak 4.110
Zonneparken 0
TOTAAL 10.554

Groei
Woningen 31%
Bedrijven - dak 83%
Zonneparken 100%
TOTAAL 479%

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl
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Doe mee en vier Burendag op 25 september

Op zaterdag 25 september is het 
weer Burendag. Doe mee en orga-
niseer een activiteit in uw buurt. Ga 
gezellig buurten, doe iets goeds voor 
elkaar of steek samen de handen uit 
de mouwen. Het is tot 15 augustus 
mogelijk, om onder voorwaarden, 
via het Oranje Fonds een financiële 
bijdrage tot € 400 voor uw activiteit 
te krijgen. Wees hier snel bij en ga 
naar burendag.nl om uw activiteit 
hiervoor aan te melden, want op=op.   

Ook dit jaar geldt: vier Bu-
rendag veilig
De initiatiefnemers van Buren-
dag, Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds, roepen iedereen op om re-
kening te houden met de geldende 
coronamaatregelen. Veiligheid en 
gezondheid gaan voor alles. Kijk 
op burendag.nl naar de uitgebreide 
beschrijving hoe u veilig Burendag 
kunt vieren. Hier staan ook goede 
voorbeelden en draaiboeken van 
leuke activiteiten. En een mogelijk-
heid om persoonlijke uitnodigingen 
voor de Burendag te maken. 

Meer informatie
Op burendag.nl staat meer in-
formatie. Heeft u vragen? Neem 
gerust contact op met de coördi-
nator maatschappelijke initiatie-
ven bij de gemeente Voorst, Chris 
Frencken: c.frencken@voorst.nl , 
0571-27 92 68.  ■

Geen treinverkeer Apeldoorn – Deventer & Apeldoorn – Zutphen van 
21 t/m 29 augustus 2021

Van zaterdag 21 augustus t/m 
zondag 29 augustus vinden er 
werkzaamheden plaats ten oos-
ten van station Apeldoorn. De 
vernieuwing van de bovenlei-
ding, rails, de ballast, kabels en 
leidingen maken hier onderdeel 
van uit. Ook worden wissels ver-
wijderd. Behalve een robuuster 
spoor en daarmee een betrouw-
baarder dienstregeling, is ook 

het voordeel dat treinen beter 
kunnen doorrijden en kans op 
storingen kleiner is. Vanwege 
deze werkzaamheden rijden er 
geen treinen maar bussen. 

Aangepaste dienstrege-
ling en inzet bussen
Als gevolg van de werkzaam-
heden is er geen treinverkeer 
mogelijk.
NS:
 zet stop- en snelbussen in 

tussen Apeldoorn en Deventer.
 zet snelbussen in tussen 

Amersfoort en Deventer 
(zaterdag 28 en zondag 29 
augustus)

 zet een taxibusje in tus-
sen Apeldoorn en Apeldoorn 
Osseveld.

Arriva:
 zet bussen in tussen Zutphen 

en Apeldoorn
 Arriva zet belbussen in tussen 

station Klarenbeek en Apel-
doorn de Maten en Klarenbeek 
en Voorst-Empe.

Reisplanner
De werkzaamheden zijn van in-
vloed op uw treinreis en kunnen 
hinder opleveren. De NS advi-
seert daarom reizigers om ge-
bruik te maken van de reisplan-
ner App. Check de reisplanner 
App kort voor vertrek voor de 
meest actuele informatie en een 
reisadvies op maat. Reizigers 
worden vroegtijdig geïnfor-
meerd (op stations, in de trei-
nen, online (www.ns.nl) en via 
de media) over de aanpassing 
in de dienstregeling. Op arriva.
nl vindt u de actuele informatie 
over het traject Zutphen – Apel-
doorn.   ■

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11


