
voorstwijzervoorstwijzer
Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering 
woensdag 8 juni 2022, aanvang 19.30 uur
raadszaal gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, Twello

Afscheid en benoeming wethouders
Op 8 juni is er een extra raadsvergadering. In deze raadsvergadering 
nemen de huidige wethouders afscheid en worden de nieuwe wet-
houders benoemt. Ook wordt het coalitieprogramma gepresenteerd 
en is er de mogelijkheid tot debat.
U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke 
tribune in het gerenoveerde gemeentehuis. Daarnaast is de verga-
dering ook live te volgen. Ga hiervoor naar 
https://voorst.raadsinformatie.nl of scan de QR-code met uw 
smartphone of tablet. Het is ook mogelijk om de vergadering op 
een ander moment terug te kijken. 

Onderwerpen
■	 Afscheid	van	de	wethouders	Arjen	Lagerweij,	Harjo	Pinkster,	Hans	van	der	Sleen	

en Wim Vrijhoef
■	 Coalitieprogramma	2022	–	2026
■	 Kandidaat-wethouders	stellen	zich	voor
■	 Gelegenheid	om	vragen	te	stellen	aan	de	kandidaat-wethouders
■	 Benoeming	wethouders
■	 Beëdiging	wethouders	

Openbare raadsvergadering 
maandag 13 juni 2022, aanvang 13.30 uur
raadszaal gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, Twello

Openbaar
Op 13 juni gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De 
raadsvergadering begint om 13.30 uur. Deze raadsvergadering is een vervolg op de 
ronde-tafelgespreken van 30 mei 2022. 
U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast 
is de vergadering ook live te volgen. Ga hiervoor naar 
https://voorst.raadsinformatie.nl of scan de QR-code met uw smartphone of tablet. 
Het is ook mogelijk om de vergadering op een ander moment terug te kijken.

Onderwerpen    
■	Beëdiging	nieuwe	raadsleden	nadat	de	wethouders	zijn	benoemd
■	Mutatie	fractievertegenwoordigers
■	Algemene	politieke	beschouwingen	door	de	7	raadsfracties
■	Jaarstukken	2021	gemeente	Voorst		
■	Randweg	Twello	en	maatregelen	aan	het	spoor
■	Voortgangsbericht	2022	gemeente	Voorst
■	Kansenkaart	dorp	Voorst	en	start	voorbereidingen	woningbouwlocatie	Winkler	Prins
■	Eenmalige	energietoeslag	voor	lage	inkomens	2022
■	Beleidsregel	subsidie	voor	duurzaamheidsinitiatieven	in	de	gemeente	Voorst
■	Begrotingen	gemeenschappelijke	regelingen

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden 
de ronde-tafelgesprekken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt meestal twee 
weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken. 

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl staan 
alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de ge-
meenteraad. Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code 
scant komt u direct bij de vergaderstukken. 

 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken	of	een	e-mail	of	brief	sturen	aan	de	raad:	raad@voorst.nl	of	Postbus	
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
■		 maandag	13	juni	13.30	uur	 raadsvergadering	

 (gemeentehuis H.W. Iordensweg 17, Twello)
■	 maandag	27	juni	19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken

 (gemeentehuis H.W. Iordensweg 17, Twello)
■	 maandag	4	juli	19.30	uur	 raadsvergadering	

 (gemeentehuis H. W. Iordensweg 17, Twello)

Contact	met	de	raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
■	 Robin	Hafkamp,	fractievoorzitter	Gemeente	Belangen:	r.hafkamp@voorst.nl	,	
	 06-53	11	65	06
■		 Jürgen	Wolff	van	Wülfing,	fractievoorzitter	CDA:		j.wolffvanwulfing@voorst.nl	,	
	 06-43	90	39	27
■		 Emiel	de	Weerd,	fractievoorzitter	VVD-Liberaal2000:	e.deweerd@voorst.nl	,	
	 06-19	32	24	45
■	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	Voortvarend	Voorst:	a.jansen@voorst.nl	,	
	 06-50	66	66	01
■	 Bertine	Grevinga,	fractievoorzitter	PvdA-GroenLinks:	b.grevinga@voorst.nl	,	
	 06-15	41	54	47	
■		 Wim	Vrijhoef,	fractievoorzitter	D66:	w.vrijhoef@voorst.nl	,	06-11	86	14	77
■		 Arco	Hak,	fractievoorzitter	SGP:	a.hak@voorst.nl	,	06-50	29	03	35

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

E-mailservice	raadsstukken
Wilt	u	zich	aanmelden	voor	de	e-mailservice	raadsstukken?	Stuur	een	e-mail	naar	
raad@voorst.nl.	U	ontvangt	dan	bij	nieuwe	agenda’s	van	ronde-tafelgesprekken	en	
raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	de	raadsgriffier,	Bernadette	Jansen	
0571-27	92	17,	of	de	locogriffier,	Dini	Vriezekolk	0571-27	93	87.

Cadeaubon	voor	energiebesparende	producten

Samen	met	 inwoners,	onderne-
mers en verenigingen bouwt de 
gemeente Voorst aan een duur-
zame toekomst. Dit doen we on-
der andere door minder energie 
te verbruiken. Dit is goed voor 
het klimaat, en het zorgt voor 
een lagere energierekening en 
meer comfort in huis. U bespaart 
al energie met simpele maatre-
gelen, zoals een waterbesparen-
de douchekop, ledlampen, radi-
atorfolie, deurdrangers en een 
tijdschakelklok. 

Dankzij een subsidie van het Rijk 
heeft de gemeente Voorst haar 
inwoners een cadeaubon voor de 
aankoop van energiebesparende 
producten	gestuurd.	Een	deel	van	
de inwoners heeft deze cadeau-
bon in 2020 ontvangen, de andere 
inwoners ontvingen de cadeaubon 
in het najaar van 2021. 

Nog een beperkt aantal 
cadeaubonnen beschikbaar
Heeft u de cadeaubon nog niet 
geactiveerd? Doe dit dan snel! 

De actie wordt namelijk vanuit de 
landelijke	subsidie	‘Regeling	Re-
ductie	Energiegebruik	Woningen’	
betaald. Dit is een beperkt budget 
en daarom is het aantal te acti-
veren cadeaubonnen gelimiteerd. 
De meeste inwoners hebben hun 
cadeaubon al geactiveerd. Wees er 
dus snel bij! 

Aanvragen, activeren en 
inwisselen
Met	de	cadeaubon	ter	waarde	van	
€	70	(inclusief	BTW)	kunt	u	alleen	

energiebesparende producten 
aanschaffen.	Via	 regionaalener-
gieloket.nl/voorst/cadeaubon 
kunt u uw cadeaubon aanvra-
gen, activeren en inwisselen. Dit 
is ook mogelijk als u de originele 
cadeaubon niet meer kunt vinden. 
De cadeaubon is te besteden in 
een van de geselecteerde web-
shops of in een fysieke winkel. Op 
regionaalenergieloket.nl/voorst/
cadeaubon staat een overzicht van 
de deelnemende winkels. De actie 
loopt nog tot 31 juli 2022, maar 

wel zolang de voorraad strekt!  ■
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De	gemeente	Voorst	geeft	dagelijks	op	overheid.nl	alle	officiële	bekendmakingen/publicaties	in	elektronische	vorm	vol-
ledig weer. 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 30 mei 2022 tot en met 
vrijdag 3 juni 2022.

Bekendmakingen

Week	23:	8-6-2022

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	of	kom	
langs bij de receptie in het ge-
meentehuis. Wij helpen u graag.

Berichten	over	uw	buurt	
via overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt
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. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor	een	e-mailservice.	Met	enkele	
stappen schrijft u zich in. U ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, 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 mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publica-
ties binnen de door u aangegeven 
afstand.

WELSTAND
Burgemeester	en	wethouders	van	
Voorst maken het volgende bekend:

Iedere maandag in de even we-
ken houdt de welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in het 

gemeentehuis in Twello (H.W. 
Iordensweg 17). De vergadering 
begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
maken wij op voorst.nl bekend.  
Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. Houd 
er als derde belanghebbende re-
kening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn 
in een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Omgevingsvergunning

Blikkenweg 9 in Twello Aanleg zwembad Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0172

Bloemenksweg 38 in Voorst Bouwen toilet- en douchegebouw Vergunning verleend SXO-2022-0180

Burgemeester van der Feltzweg 1 in Twello Kappen 7 bomen Vergunning verleend SXO-2022-0238

Hildestraat 5 in Wilp Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2022-0210

Kamperfoeliestraat 10 in Voorst Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2022-0202

Kleine Barteldweg 2A in Twello Plaatsen dakkapel Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0162

Parkelerweg 17 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2022-0161

Rijksweg A1 De Paal 932 en 931 in Wilp - kadastrale 
percelen R345 en R301 Voorst

Kappen meerdere bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0305

Rijksweg A1 traject Apeldoorn-Twello Kappen meerdere bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0306

Ter hoogte van Omloop 35-37 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0190

Terwoldseweg 3 in Twello Plaatsen 14 zonnepanelen op een rijksmonument Vergunning verleend SXO-2022-0206

Wilpsedijk 2 in Wilp Kappen boom Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0185

Zeedijk 23 in Nijbroek Kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0194

Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp Bouwen paardenstal Vergunning verleend SXO-2021-0508

Sloopmelding

Adriaen van Ostadestraat 30 in Twello Verwijderen asbest dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2022-0290

H.W. Iordensweg 52 in Twello Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2022-0289

Rijksstraatweg 150 in Twello Saneren asbesthoudende materialen en slopen kapel Melding ontvangen SXO-2022-0281

Twelloseweg 36 in Terwolde Verwijderen (vermoedelijk) asbesthoudende dakplaten 
schuur

Melding ontvangen SXO-2022-0307

Vermeersweg achter 36 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen  
middenspanningsruimte

Melding ontvangen SXO-2022-0301

Zandstraat 3 in Voorst Verwijderen asbestdak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0282

Zwarte Kolkstraat 92 in Wilp Verwijderen asbest dakbedekking en asbest  
dakbeschot 2 schuren

Melding ontvangen SXO-2022-0283

Melding gesloten bodemenergiesysteem

Bandijk 40 in Terwolde Aanleg gesloten bodemenergiesysteem voor duurzaam 
koelen en verwarmen woning

Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2022-0008
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■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■	0571 - 27 99 11 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur. Na deze tijd wordt u te woord gestaan 
door een medewerker van het algemene Klant Contact Centrum.

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

Burgerzaken:
Op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur. Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Afhalen documenten
Op afspraak bij het servicepunt van maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. 
Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Kennismaking	burgemeester	
Paula	Jorritsma-Verkade	met	SC	Klarenbeek

Zaterdag 28 mei 2022 bezocht 
burgemeester	Jorritsma-Verkade	
SC	Klarenbeek.	De burgemeester 
maakte kennis met deze sport-
club	die	al	meer	dan	40	jaar	een	
vrouwenvoetbalafdeling heeft. 
Die zaterdag werd ook het team 
vrouwen	1	van	SC	Klarenbeek	ge-

huldigd	door	de	KNVB.	Het	team	
wist het kampioenschap in de 
eerste klasse binnen te slepen. 
Met	dit	kampioenschap	is	vrou-
wen	1	van	SC	Klarenbeek	gepro-
moveerd naar de hoofdklasse. 

Hartelijk gefeliciteerd!  ■

Kent	u	iemand	die	een	lintje	verdient?

Iemand die zich tijdens veel ja-
ren achtereen inzet voor de sa-
menleving kan in aanmerking 
komen	 voor	 een	 Koninklijke	
onderscheiding.	Een	Koninklijke	
onderscheiding wordt op twee 
momenten verleend: tijdens 
de	 Lintjesregen	 op	 de	 laatste	

werkdag	 voor	 Koningsdag,	 en	
bij	 tussentijdse	 ‘bijzondere	
gelegenheid’.	

Algemene gelegenheid 
‘Lintjesregen’
Stuur	 uw	 aanvraag	 voor	 1	 juli	
2022 naar de burgemeester om 
iemand voor te dragen voor een 
Koninklijke	onderscheiding	bij	
algemene gelegenheid, ook wel 
bekend	 als	 de	 ‘Lintjesregen’.		 

Bijzondere	gelegenheid
Stuur	uw	aanvraag	minimaal	vijf	
maanden voor de dag van de 
gewenste gelegenheid naar de 
burgemeester als u iemand wilt 
voordragen	voor	een	Koninklijke	
Onderscheiding	 ‘bij	bijzondere	
gelegenheid’.	Om	iemand	voor	

te	dragen	voor	een	Koninklijke	
Onderscheiding	 ‘bij	bijzondere	
gelegenheid’	moet	het	 tijdstip	
van die gelegenheid onlosma-
kelijk verbonden zijn met de 
verdiensten van die persoon.  

Meer	informatie
Het voorstelformulier is te down-
loaden via www.voorst.nl en 
www.lintjes.nl. Hier vindt u ook 
meer informatie over het decora-
tiestelsel. Heeft u vragen of wilt u 
meer weten over de haalbaarheid 
van uw voorstel? 

Neem gerust contact op met de 
gemeente Voorst, 
Monique	Rogier:	
0571-27	92	53,	
m.rogier@voorst.nl  ■

Eenmalige	energietoeslag	van	€	800,-	voor	inwoners	
met een laag inkomen
Huishoudens met een laag inko-
men kunnen in 2022 een eenma-
lige energietoeslag krijgen om de 
stijgende energieprijzen op te van-
gen. Het gaat om een bedrag van 
€	800,-.	Met	dit	extra	geld	kunt	
u een deel van uw energiekosten 
betalen. 

Wanneer heeft u recht op 
de energietoeslag?
In de volgende leefsituaties komt 
u eventueel in aanmerking voor de 
energietoeslag van € 800,-.

Wat zijn de voorwaarden?
■	 U bent 21 jaar of ouder;
■	 U woont in een zelfstandige 

woonruimte in de gemeente 
Voorst;

■	 U heeft een geldig Nederlands 
identiteitsbewijs of een geldige 
verblijfsvergunning; 

■	 U heeft een laag inkomen en 
het (gezamenlijk) inkomen is 
niet	hoger	is	dan	125%	van	de	
bijstandsnorm;

■	 U bent geen student en ont-

vangt	geen	studiefinanciering	
(WSF	2000);

■	 U woont niet in een zorg- of 
verpleeginstelling;

■	 U woont niet in een instelling 
voor beschermd of begeleid 
wonen.

Automatische uitbetaling
Inwoners met een laag inkomen 
die bekend zijn bij de gemeente 
krijgen de toeslag automatisch 
op hun rekening gestort. Dit zijn 
inwoners die vallen onder de: 

■	 Algemene bijstand
	 	(Participatiewet);
■	 Bijzondere	bijstand	
	 (Participatiewet);
■	 BBZ	(Bijstand	voor	
 zelfstandigen);
■	 De minimaregeling;
■	 Individuele inkomenstoeslag;
■	 IOAW en IOAZ;
■	 Inwoners die deelnemen aan 

de Gemeentezorgpolis;
■	 Inwoners die een niet-com-

plex of een complex schuld-
hulpverleningstraject volgen.

Leefsituatie Leeftijd Netto-inkomen 
Exclusief	vakantiegeld

Alleenstaande en
alleenstaande 
ouder met 
kinderen tot 
18 jaar

21	jaar	–	AOW-leeftijd

Vanaf de AOW-leeftijd

€	1296,41

€	1440,51

Gehuwd/
Samenwonend

21	jaar	–	AOW-leeftijd

Vanaf de AOW-leeftijd

€	1852,00

€	1950,52

Wanneer dient u zelf een 
aanvraag in?
Ontvangt u bijvoorbeeld een 
AOW, een klein pensioen, Wa-
jong, WAO, WIA, ANW of een 
andere uitkering? Of heeft u een 
laag	 inkomen?	 Bewoont	 u	 een	
zelfstandige woonruimte en is 
uw inkomen niet hoger dan bo-
vengenoemde bedragen? Vraag 
dan zelf de energietoeslag aan. 

Geen vermogenscheck
Heeft u een laag inkomen, 
maar wel spaargeld of een ei-
gen huis? Ook dan kunt u de 
energietoeslag aanvragen. Het 
eventuele vermogen speelt 
geen rol. Als er meerdere men-
sen met een laag inkomen sa-
menwonen, wordt de energie-
toeslag eenmalig uitgekeerd.  

Energietoeslag	
aanvragen?
Vanaf 1 juni staat het aanvraag-
formulier op de website 
www.voorst.nl/energietoeslag. Wij 
streven ernaar om u binnen 8 we-

ken onze beslissing te laten weten. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met de gemeente Voorst via 
0571-27	99	11.	In	het	keuzemenu	
kiest u vervolgens voor optie 1. U 
kunt ook een e-mail sturen naar 
werkeninkomen@voorst.nl. Heeft 
u hulp nodig bij het invullen van 
het formulier? Neem dan contact 
op	met	de	Sociaal	Raadvrouw	van	
Stichting	Mens	en	Welzijn,	
06-40283069	of	e-mail	naar	
formulierenbrigade@ 
mensenwelzijn.nl  ■
 


