voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprek maandag 3 juni, 18.00 uur
(afwijkend tijdstip!)

Op maandag 3 juni 2019 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. 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 17 en 24 juni 2019.

U bent welkom!

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Ook hebt u 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
pauze zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen).

Maandag 3 juni 18.00 uur (raadzaal)
1. Jaarstukken 2018 gemeente Voorst

Het college biedt de raad de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het
sluitstuk van de budgetcyclus 2018. De jaarrekening 2018 sluit met een nadelig resultaat van € 3.164.700. Het nadelig resultaat wordt in hoofdzaak veroorzaakt door forse tekorten binnen de jeugdzorg (de kosten zijn in 2018 € 2.4
mln hoger dan de begrotingsraming van € 7.2 mln) en Wmo-voorzieningen inclusief voorzieningen gehandicapten, bijzondere bijstand, bijstand voor zelfstandigen en een hogere bijdrage aan de VNOG. Daarnaast zijn er meevallers
zoals een voordelig resultaat uit de grondexploitatie, opbrengst verkoop gemeentegronden en lagere uitvoeringslasten voor bijstand en IOAW/IOAZ.

2. Afbouwregeling papierinzameling 2019

Gedurende lange tijd is in de gemeente Voorst papier ingezameld door vrijwilligers
van verenigingen. Vanaf 1 januari 2019 kon de papierinzameling niet meer op de
gangbare wijze met vijf tot zes wagens op zaterdag met vrijwilligers als beladers
uitgevoerd worden door Renewi. In meerdere overleggen met de verenigingen is naar
een afbouwregeling toegewerkt, waarbij de verenigingen zelf een keuze uit enkele
opties konden maken. De bespreking van dit agendapunt begint om 19:00 uur.

3. Voortgangsbericht 2019

Het voortgangsbericht is het eerste bijsturingsinstrument in de planning & controlcyclus. De ontwikkelingen over de eerste helft van 2019 geven een nadeel aan van
€ 1.349.350. De gestegen uitgaven aan jeugdzorg spelen ook in het voortgangsbericht een hoofdrol. De tekorten die in 2018 zijn opgetreden werken immers voor een
groot deel door in de volgende begrotingsjaren. Andere tegenvallers zijn gestegen
uitgaven aan voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning, een hogere bijdrage aan de VNOG en meeruitgaven voor het vervoer via PlusOV. Meevallers zijn
een daling van het aantal bijstandsgerechtigden en hogeren inkomsten uit de OZB.

4. Prioriteitennota 2020

De prioriteitennota is het eerste document in de planning & control-cyclus voor het
jaar 2020. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van
beleid en financiën. De raad bepaalt bij de vaststelling hiervan de uitgangspunten
voor het college voor de meerjarenbegroting 2020 – 2023. Gegeven het vooralsnog
negatieve financieel perspectief bevat de prioriteitennota slechts enkele nieuwe
uitgaven in de komende jaren: noodlokalen voor het Veluws College in Twello,
opknappen evenementenborden, capaciteit voor uitwerking regionale energie strategie, een pilot cultuurcoach en budget voor de viering van 75 jaar bevrijding in
2020. De raad neemt een besluit over de prioriteitennota in de raadsvergadering
van 24 juni 2019.

Maandag 3 juni 20.30 uur (raadzaal)
De gemeente Voorst werkt op diverse terreinen samen met andere overheden, vooral
andere gemeentes. Deze samenwerkingsverbanden leggen jaarlijks hun conceptbegrotingen voor aan de deelnemende gemeentes, zodat de gemeenteraden desgewenst een zienswijze (= een voorstel tot wijziging) kunnen indienen. Het bestuur
van het samenwerkingsverband neemt daarna een besluit over de begroting, met
inachtneming van de zienswijzen. Daarnaast krijgt de gemeenteraad jaarlijks het
(financiële) verslag over het vorige jaar van elk van de samenwerkingsverbanden,
ter kennisneming. Achter het agendapunt staat dan vermeld ‘voorhangprocedure’.
Soms wordt ook een besluit gevraagd van de raad over een samenwerkingsverband.

Dan staat ‘raadsvoorstel’ achter het agendapunt. Over de toekomstvisie van Delta zal
de raad in de raadsvergadering enkel debatteren en kunnen raadsleden eventuele
moties indienen. Op de agenda van dit ronde-tafelgesprek staan:
1. PlusOV: financiële stukken, vereveningssystematiek en uittredingskosten ‘DAZgemeenten’ (2019-30596) [voorhangprocedure]
2. PlusOV: wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobilitieit (2019-28571)
[raadsvoorstel]
3. Delta: Gewijzigde begroting 2019, begroting 2020 en jaarstukken 2018 (201929454) [voorhangprocedure]
4. Delta: Toekomstvisie en uitwerking organisatiemodel voor Wsw-populatie van
Voorst (2019-23780/29874) [raadsmededeling]
5. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Financiële stukken (2019-30610)
[voorhangprocedure]
6. Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Begroting 2020, jaarstukken 2018 en gemeentelijk handhavingsjaarverslag 2018 (2019-26394) [voorhangprocedure]
7. Regio Stedendriehoek: Begroting 2020 en jaarstukken 2018 (2019-26935)
[voorhangprocedure]
8. GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 (201925612) [voorhangprocedure]

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 3 juni 18:00 uur
maandag 17 juni 10:00 uur
maandag 24 juni 19:30 uur

ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
raadsvergadering
gemeentehuis Twello
raadsvergadering
gemeentehuis Twello

Informatie

Hebt u vragen? Neem 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 raadsvergaderingen
een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 22: 29-05-2019
Adres/Locatie

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
geordend 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 voor meer informatie op 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.

Onderwerp

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Cederweg 13 in Klarenbeek
Buurtfeest op 15 juni 2019 van 14-23 uur
Centrum van Twello
Halloween griezeltocht op 1 november 2019 van 18-21 uur
Diepenbrockstraat 28 in Twello
25-jarig huwelijksfeest op 22 juni 2019 van 20-1 uur
Diverse locaties in gemeente Voorst
Plaatsen 20 driehoeksreclameborden voor collecteweek Rode Kruis
van 17 t/m 23 juni 2019
Doornweerdstraat 21 in Twello
Verjaardagfeest op 29 juni van 20-1 uur
Kerkstraat 34-36 in Wilp
Oplaten ballonnen op 30 mei 2019
Kerkstraat 42 in Terwolde, start- en
Avondvierdaagse 2019 van 25 juni t/m 29 juni van 18-22 uur
eindpunt
Kerkstraat 42 in Terwolde
Braderie, familievoetbal en tentfeest op 9 juni 2019 van 14-22 uur
en 10 juni 2019 van 9-21 uur
Molenwei bij Havekespad 13A in Twello
Jaarlijkse rommelmarkt op 15 juni 2019 van 9-13 uur
Rijksstraatweg 63 in Voorst
Verjaardagsfeest op 6 juli 2019 van 18-1 uur
Veenhuisweg 53 in Twello
12-dagenregeling 2019, ten gehore brengen muziek bij zwembad
De Schaeck op 22 mei, 24 mei, 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli,
7 augustus, 14 augustus en 21 augustus van 7-19 uur
Wijkseweg 3 in Terwolde
Dineren op de molen op 22 juni 2019 van 17-24 uur
Wijkseweg 26 in Terwolde
Bruiloft op 19 juli 2019 van 20.30-1 uur
Beleid en regelingen
Diverse ontwerp begrotingen
Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen
Milieumelding
Blikkenweg 7 in Twello
Oprichten bovengrondse propaantank
Nijverheidsstraat 5A in Twello
Herstarten bedrijf (na brand)
Trippestraat/Wellinkhofweg bij huisnr. 2 in Vervangen aardgas reduceerstation
Terwolde
Omgevingsvergunning
Beethovenlaan 37 in Twello
Plaatsen overkapping
Bonenakker 75 in Twello
Plaatsen schuur met overkapping
Bonenkampsweg 4 in Voorst
Bouwen kapschuur
Grotenhuisweg 59 in Wilp
Vergroten buitenrijbaan
Holtweg 2 in Wilp
Verbouwen woonboerderij
Kerklaan 12 in Twello
Uitbreiden speelterrein
Kneuterstraat 7 in Wilp
Bestaande schuur vervangen door garage
Kruisvoorderweg 8 in Twello
Bouwen schuur/garage
Kruisweg (VOO K 494) en Hezeweg
Plaatsen 2 toegangspoorten voor erf-/terreinafscheiding
(VOO K 497) in Voorst
Leusvelderweg 3 in Voorst
Plaatsen 36 zonnepanelen
Lochemsestraat 30 in Terwolde
Verbouwen jongveestal
Middendijk 85 in Nijbroek
Plaatsen schuur (wijziging vergunde rundveestal WABO-2013-008)
Molenweg 8 en 10 in Terwolde
Samenvoegen 2 woningen
Rozemarijnstraat 80 in Voorst
Bouwen veranda
Talud Hondsgrift ter hoogte van Omloop
Kappen 1 eik
111 in Twello
Vlasakker 27 in Twello
Bouwen woning
Vundelaarsweg 4A in Wilp
Uitbreiden schuur
Wilhelminaweg 2 Voorst
Maatwerkvoorschrift geen vetafscheider nodig
Wilpsedijk 2 in Wilp
Kappen 1 esdoorn
Sloopmelding
de Zanden 59 in Teuge
Verwijderen asbesthoudende materialen uit vliegtuighangar en
bedrijfsruimte
Holtweg 2 in Wilp
Slopen schuur
Lochemsestraat 30 in Terwolde
Slopen stal
Middendijk 85 in Nijbroek
Gedeeltelijk slopen van 5 schuren en verwijderen asbesthoudende
materialen uit 6 schuren
Rijksstraatweg 11 in Wilp
Verwijderen asbesthoudend dak
Rijksstraatweg 56 in Twello
Verwijderen asbesthoudend schuurdak
Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse wegen in het centrum van Twello Afsluiten voor alle verkeer op 1 november 2019 van 13-22 uur
tijdens Halloween
Kerkstraat in Terwolde
Afsluiten voor alle verkeer op 29 juni 2019 tussen 18-22 uur
tijdens intocht avondwandelvierdaagse
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het col-

lege 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 ver-

Status

Nummer

Toestemming verleend
Vergunning verleend*
Ontheffing verleend*
Toestemming verleend

BW-2019-0109
BW-2019-0088
BW-2019-0117
BW-2019-0135

Ontheffing verleend*
Toestemming verleend
Vergunning verleend*

BW-2019-0130
BW-2019-0116
BW-2019-0101

Vergunning verleend*

BW-2019-0102

Vergunning verleend*
Ontheffing verleend*
Melding geaccepteerd

BW-2019-0107
BW-2019-0119
BW-2019-0125

Vergunning verleend*
Ontheffing verleend*

BW-2019-0113
BW-2019-0118

Ontwerp

Z-19-03848_2019-31029

Melding ontvangen
Melding ontvangen
Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000742
Z-MELD840-2019-000602
Z-MELD840-2019-000664

Proceduretermijn verlengd
Vergunning verleend*
Proceduretermijn verlengd
Ontwerpvergunning
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Vergunning verleend*

SXO-2019-0372
SXO-2019-0295
SXO-2019-0318
SXO-2018-0994
SXO-2019-0520
SXO-2019-0527
SXO-2019-0523
SXO-2019-0512
SXO-2018-1170

Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Proceduretermijn verlengd
Aanvraag ontvangen
Vergunning verleend*

SXO-2019-0167
SXO-2019-0511
SXO-2019-0517
SXO-2019-0187
SXO-2019-0531
SXO-2019-0406

Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen
Ontwerpvergunning
Vergunning verleend*

SXO-2019-0290
SXO-2019-0522
Z-MAATWERK-2019-000818
SXO-2019-0419

Melding ontvangen

SXO-2019-0521

Melding ontvangen
Melding ontvangen
Melding ontvangen

SXO-2019-0519
SXO-2019-0510
SXO-2019-0516

Melding ontvangen
Melding ontvangen

SXO-2019-0530
SXO-2019-0506

Besluit genomen*

BW-2019-0088

Besluit genomen*

BW-2019-0101

zending van het besluit aan de Omdat een bezwaarschrift geen
schorsende werking heeft, kan
aanvrager.
ook een verzoek tot een voorloVoor informatie over een besluit pige voorziening worden gericht
en de datum van verzending van aan: de voorzieningenrechter
het besluit belt u 0571-27 99 11. van de Rechtbank Gelderland,

Afdeling 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.

voorstwijzer
Gesloten op 30 en 31 mei
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn net zoals het
CJG Voorst (Centrum voor Jeugd
en Gezin) en het Maatschappelijk Netwerk Voorst in het Kulturhus de gehele dag gesloten
op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei.

Spoedeisende zaken

Voor aangifte van overlijden
kunt u contact opnemen met de
gemeente Voorst, Jan Uiterweerd
06 - 10 47 89 84.
Bij spoedeisende zaken in de
openbare ruimte (zoals een gevaarlijke wegverzakking of omgewaaide boom) die niet kunnen

Voorst gaat voor een Rookvrije Generatie

wachten tot de eerstvolgende
werkdag, belt u de Calamiteitenlijn 0571-27 37 60 (24 uur
per dag).
Tijdens de feestdagen en buiten de openingstijden zijn Veilig Thuis en Spoedeisende Zorg
(voor jeugd) via de gebruikelijke
telefoonnummers bereikbaar:
Als er sprake is van dreigend
geweld: bel de politie 112
of Veilig Thuis 0800 -20 00
Spoedeisende Zorg (voor jeugd)
0900 – 99 55 599
Spoedeisende hulp bij psychiatrische- en psychosociale
problemen: via dienstdoende
huisarts(enpost) ■

NL-Alert ook op digitale reclamezuilen
Maandag 3 juni zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert
controlebericht uit in heel Nederland. Ontvangt u het controlebericht op uw mobiel, dan weet
u dat uw telefoon juist ingesteld
is. Ontvangt u het controlebericht
niet? Ga dan naar de instelhulp
op nl-alert.nl en stel uw mobiel
in. Om zoveel mogelijk mensen
te alarmeren en te informeren bij
een ramp in de omgeving, zet
NL-Alert ook digitale reclamezuilen in. Vanaf 3 juni is NL-Alert
op ruim 1.200 digitale reclamezuilen in bijvoorbeeld winkelcentra en stations te zien.

Informeer en help mensen
om u heen

Bij een ramp bij u in de buurt,
heeft de overheid de mogelijkheid om u via NL-Alert te alarmeren en te informeren. Op uw
mobiel, maar ook op veel digitale reclamezuilen en vertrekborden bij haltes van bus, tram
en metro ziet u wat er aan de
hand is en wat u het beste kunt
doen. Ziet u een NL-Alert?
Informeer en help de mensen
om u heen. Zo weten zij ook wat
zij moeten doen.
Meer info: nl-alert.nl ■

Zien roken, doet roken

Kinderen die meeroken, of anderen zien roken, gaan (later) vaak
zelf ook roken. Vooral als zij
mensen zien roken tegen wie zij
opkijken, zoals ouders, docenten,
trainers en idolen. Het lijkt hen
dan normaal om te roken en misschien zelfs aantrekkelijk. Door
niet te roken of niet zichtbaar in
de buurt van kinderen te roken,
zorgen we ervoor dat roken minder normaal voor kinderen wordt.
Roken is ongezond, dat weet ie- Ook het schadelijke meeroken
dereen eigenlijk wel. En roken is voorkomen we hiermee.
nog steeds de nummer 1 oorzaak
van ziekte en sterfte in Neder- Rookvrij opgroeien in Voorst
land. Toch raken iedere week op- Om kinderen in de gemeente
nieuw honderden kinderen ver- Voorst te beschermen tegen meeslaafd aan roken. De gemeente roken en de verleiding om zelf te
Voorst streeft ernaar dat geen gaan roken ondersteunt de geenkel kind meer wordt blootge- meente inwoners die initiatieven
steld aan meeroken, en/of zelf nemen om de omgeving van kingaat roken.
deren rookvrij te maken. Iedereen
heeft met rookvrij.nl de mogeKinderen extra kwetsbaar lijkheid om online een sportclub,
Kinderen zijn extra kwetsbaar een speelplek of een schoolplein
voor de gevolgen van roken en voor te dragen om deze rookvrij
meeroken omdat ze nog in ont- te maken. Ondertussen zijn er al
wikkeling zijn. Kinderen die re- meerdere rookvrije plekken zogelmatig meeroken hebben meer als bij het Zone.college en het
kans op astma, overgewicht, oor- Veluws College en VHC Twello.
ontsteking, hoesten, benauwd- En heel recent de net door Olga
heid, hersenvliesontsteking en Commandeur geopende buitenverminderde vruchtbaarheid. De beweeg-en speel-ruimte Klein
longen van kinderen die mee- Twello. Olga, bekend van het teroken ontwikkelen zich minder levisieprogramma 'Nederland in
goed dan van kinderen die niet Beweging', is blij dat jong en oud
meeroken. En er zijn aanwijzin- op dit rookvrije ontmoetingsplein
gen dat meeroken de hersenont- beweegt: "Naast de positieve
wikkeling van kinderen schaadt. gezondheidseffecten heeft het

ook een sociale functie: gezellig buurtgenoten ontmoeten en
elkaar stimuleren en motiveren
om actief te zijn!".
Bij dit plein is een bord geplaatst
met speelregels waaronder ‘niet
roken’, en zo’n zelfde bord staat
bij natuurspeelplaats De Groene
Wig in Twello. De gemeente stelt
ook Rookvrije Generatie-borden
beschikbaar aan buurtbewoners
om bij een speelplek te plaatsen
waarvan zij vinden dat deze rookvrij moet zijn.

Aanmelden initiatief

Heeft u een initiatief genomen
voor een Rookvrije Generatie of
een idee voor een rookvrije omgeving? Mail naar nix18@voorst.
nl of bel:
■ Elly Brinkman, adviseur volksgezondheid: 0571-27 92 03
■ Ingrid de Croon, adviseur sport
en bewegen: 06-11 48 20 93
■ Robert Horstink, ambassadeur
sport en bewegen: 06-5043 86 59
De gemeente bekijkt dan samen
met u wat er nodig is voor de realisatie van uw initiatief. ■

Postbus 9000 - 7390 HA Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
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

