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Openbaar 
 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2020. 
                                  (Week 06) 
 
Aanwezig: drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester, 
  A.B. Lagerweij, H.J. Pinkster, H. van der Sleen, W.I.J.M. Vrijhoef, wethouders, 
  E.J.M. van Leeuwen, secretaris. 
 

Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

1.  
(o) 

Agenda en akkoordlijsten. 
 
Openbare akkoordlijst week 06; 29 januari 2020 t/m 4 februari 2020: geen besluiten. 
 
 

2.  
(o) 

Besluitenlijsten. 

Beslissing: 
Geen wijzigingen. 
 
 

3.  
(o) 

Illegaal grondgebruik. (Z-14-02235_2020-04832 / Z-14-02236_2020-04832 / 
Z-14-02237_2020-04832) 

Beslissing: 
 De gebruikers van snippergroen, te weten van de gronden, kadastraal bekend gemeente   
 Voorst, sectie N nummer 520, via AKD N.V. dagvaarden. 
 
 
Openbare samenvatting: 

 Het college heeft besloten de illegale gebruikers van de gronden, kadastraal bekend  
 gemeente Voorst, sectie N, nummer 520, te dagvaarden. De reden hiertoe is dat deze  
 gebruikers, ondanks herhaald aanbod hiertoe vanuit het college, het gebruik van de gronden 
niet via bruikleen- of koopovereenkomst willen legitimeren. 
 

 

4.  
(o) 

 

 Besluit op bezwaar in Wob-verzoek over het noordoostelijke terreingedeelte van land- 
 goed de Matanze. (Z-19-10864_2020-04764) 

Beslissing: 
 Het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond verklaard, te weten voor de gevraagde documenten  
 die alsnog beschikbaar zijn en het bezwaarschrift gedeeltelijk ongegrond verklaard, te weten 
voor de gevraagde documenten waarover wij niet beschikken. 
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Openbare samenvatting: 

 Het college heeft een bezwaarschrift ontvangen tegen het besluit het Wob-verzoek om alle  
 documenten die betrekking hebben op het noordoostelijke terreingedeelte van het landgoed  
 de Matanze sinds het landgoed in bezit is van de huidige eigenaar toe te kennen. Het 
 college heeft besloten het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren. 
 

 

5.  
(o) 

Rentetarief van stimuleringslening duurzaamheid en asbestlening.                                          
(Z-15-04378_2020-02589) 

Beslissing: 
 Het rentetarief vastgesteld voor meerdere leningen vanaf 1 januari 2020. Het rentetarief 
 wordt voor de volgende leningen als volgt vastgesteld: 

 • Stimuleringslening duurzaamheid woningen gemeente Voorst: 1,7% 

 • Stimuleringslening duurzaamheid overige doelgroepen gemeente Voorst 0,8% 

 • Asbestlening particulieren gemeente Voorst 1,7% 

 • Asbestlening zakelijk gemeente Voorst 0,8%. 
 
 
Openbare samenvatting: 

 Het rentetarief van de Stimuleringslening duurzaamheid woningen en de asbestlening particu- 
 lieren is vanaf 1 januari 2020 vastgesteld op 1,7%. Het rentetarief van de stimuleringslening  
 duurzaamheid overige doelgroepen en de asbestlening zakelijk is vanaf 1 januari 2020 vast- 
 gesteld op 0,8% met een opslagpercentage van 1% met een minimum van € 1.500. 
 
 

6.  
(o) 

Regionale Green Deal duurzame Zorg. (Z-19-08577_2019-74819) 

Beslissing: 
Ingestemd met convenant Regionale Green Deal duurzame Zorg. 
 
 
Openbare samenvatting: 

 De gemeente Voorst ondertekent de samenwerkingsovereenkomst "Regionale Green Deal  
 duurzame Zorg”. Dit is een samenwerking tussen zorginstellingen, gemeenten Apeldoorn,  
 Epe, Brummen en Voorst en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Vanuit de gemeente  
 Voorst ondertekent zorginstelling Zozijn de overeenkomst. De zorginstellingen gaan twee jaar  
 lang bezig met het verduurzamen van hun instelling en wisselen onderling kennis en er- 
 varingen uit. 
 
 

7.  
(o) 

 

 Herinrichting Prins Bernhardstraat, Johan Willem Frisostraat en Prinses Beatrixstraat  
 Twello. (Z-19-07972_2020-02967) 

Beslissing: 
 Het ontwerp voor de Prins Bernhardstraat, Johan Willem Frisostraat en Prinses Beatrixstraat 
definitief vastgesteld. 
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Openbare samenvatting: 

 De gemeente gaat in 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de Prins Bernhardstraat, Johan  
 Willem Frisostraat en Prinses Beatrixstraat in Twello. Het onderhoud betreft herinrichting van  
 de straat, aanpassing en vervanging van de riolering, afkoppeling van de regenwaterafvoer 
 (woningen kunnen ook hemelwater afvoeren) en waar mogelijk verbetering van het groen. 
 
 

8.  
(o) 

Aanwijzingen tot gemeentelijk monument. (Z-20-01054_2020-06337) 

Beslissing: 
 Actualiseren gemeentelijke monumentenlijst door plaatsing van: 
 1.   De grafsteen ds. D.L. Feldmann bij de Hervormde Kerk, Schoolstraat 16 Voorst. 
 2.   Diverse historische graftekens bij R.K. Begraafplaats Bussloo. 
 3.   De erfgoedverordening gemeente Voorst is vanaf het bekrachtigen van het voornemen  
       van toepassing. 
 
 
Openbare samenvatting: 

 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om vanwege de cultuurhistorisch  
 waarde de volgende objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument:   
- Schoolstraat 16 te Voorst het graf van ds. D.L. Feltmann;  
- Bussloselaan 17 Bussloo op de begraafplaats Bussloo diverse graftekens. 

 
 

9.  
(o) 

 

 Geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst en Administratieve Organisatie/                  
 Financiële hosting FactorWerk. (Z-19-10763_2019-88773) 

Beslissing: 
 1.   Ingestemd met de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst FactorWerk. 
 2.   Kennisgenomen van het inrichtingsvoorstel FactorWerk. 
 3.   Ingestemd met de voorgestelde Administratieve Organisatie/Financiële hosting  
       FactorWerk. 
 4.   Ingestemd met een structurele bijdrage van € 0,25 per inwoner. 
 5.   Wethouder Vrijhoef gemachtigd om namens het college de samenwerkingsovereenkomst  
       te ondertekenen. 
 
 
Openbare samenvatting: 

 In 2015 is het regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant opgericht, vanaf 2016 opererend onder de  
 naam FactorWerk. FactorWerk is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in de  
 Stedendriehoek en Noord Veluwe, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en het  
 onderwijs. In het besluit Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) zijn lande- 
 lijke regels vastgesteld over de vorming van de regionale werkbedrijven. In de afgelopen  
 periode zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze waarop we de samenwerking organise- 
 ren en de wijze waarop iedere partner zijn bijdrage levert. Het college heeft besloten akkoord  
 te gaan met de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst, de Administratieve Organisa- 
 tie/Financiële Hosting en een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. 
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10.  
(o) 

Gronduitgifteregeling koopwoningen 2020. (Z-20-00939_2020-05341) 

Beslissing: 
 1.   De Gronduitgifteregeling koopwoningen 2009 ingetrokken. 
2.   De Gronduitgifteregeling koopwoningen 2020 vastgesteld. 
 
 
Openbare samenvatting: 

 De gronduitgifteregeling koopwoningen is in 2009 voor het laatst vastgesteld. Gezien de  
 huidige wetgeving, waarbij het de gemeente niet meer is toegestaan om privaatrechtelijk te  
 sturen op woonruimteverdeling, dient de gronduitgifteregeling geactualiseerd te worden. 
 

 

11.  
(o) 

Bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello. (Z-19-09827_2020-06257) 

Beslissing: 
 De raad voorstellen het bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello ongewijzigd 
vast te stellen. 
 

 

12.  
(o) 

Omgevingsvergunning Breestraat 42, Voorst. (Z-19-10837_2019-89222) 

Beslissing: 
1.  In ontwerp een omgevingsvergunning verlenen voor de uitbreiding van een woning waar-

bij de woning groter wordt dan 750 m³. 
2. De omgevingsvergunning definitief verlenen als geen zienswijzen worden ingediend tegen 

de ontwerpvergunning. 
 
 
Openbare samenvatting: 

 Het college van B&W heeft besloten in ontwerp een omgevingsvergunning te verlenen voor  
 de uitbreiding van een woning aan de Breestraat 42 in Voorst. De inhoud van de woning   
 wordt groter dan 750 m³. Er wordt natuur aangeplant en de uitbreiding past binnen een        
 goede ruimtelijke ordening. Gelijktijdig is besloten de vergunning definitief te verlenen als     
 tegen het ontwerp geen zienswijzen naar voren worden gebracht. 
 
 

13.  
(o) 

 

 Onderzoek potentiële gemeentelijke monumenten ten behoeve actualisering gemeente- 
 lijke monumentenlijst. (Z-20-00510_2020-02841) 

Beslissing: 
 Het uitvoeren van onderzoek naar potentiële monumenten ter actualisering van de gemeente- 
 lijke monumentenlijst. 
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14.  
(o) 

Gebiedsproces Wilp-Achterhoek/Attero. (Z-20-01126_2020-06541) 

Beslissing: 
1. Ingestemd met een gezamenlijke verkenning en verdere uitwerking van een gebiedsop-

gave met als doel te komen tot een verbetering van de woon- en leefomstandigheden in 
brede zin in Wilp Achterhoek, waarbij Algemeen Belang Wilp Achterhoek en Attero de     
direct betrokken partijen zijn. 

2. Ingestemd met nader onderzoek naar specifieke maatregelen zoals het verwijderen van 
het viaduct Ardeweg en verplaatsing van de veevoerfabrikant uit Wilp Achterhoek. 

3. Ingestemd met het verkennen van de mogelijkheden van fondsvorming om daarmee de 
uitvoering van de gebiedsopgave te financieren. 

4. De verkenning samen met Wilp Achterhoek en Attero vertalen naar een plan dat in mei 
2020 kan worden aangeboden aan Rijkswaterstaat zodat Rijkswaterstaat het plan kan 
meenemen in de voorbereiding voor de aanbesteding van de tweede fase verbreding A1. 

 
 
Openbare samenvatting: 

 Het college stemt in met een verkenning om door middel van een gebiedsopgave de woon-  
 en leefomstandigheden in Wilp Achterhoek te verbeteren. Het gaat om vermindering van de  
 overlast van de snelweg A1 en de aanwezige veevoerfabrikant. Om tot realisatie te kunnen  
 komen is het noodzakelijk dat een gebiedsproces wordt gestart met betrokkenheid van              
 diverse partijen. 
 
 

15.   Nagekomen stukken. 

(o) 
 
 Beantwoording vragen over juridische relatie tussen gemeente en stichting Koepel  
 sport, welzijn en cultuur gemeente Voorst. (Z-20-01214_2020-07207) 
 
Beslissing: 
De raad informeren met de raadsmededeling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


