8 juni 2021
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
telefoon: (0341) 25 99 11
fax: (0341) 26 00 48
e-mail: gemeente@nunspeet.nl
U kunt bij ons op afspraak terecht.
Maak een afspraak via de website
of bel bovenstaand nummer.
Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.00 tot 12.00 uur
en 13.30 tot 16.00 uur.
1) Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage of als u een toelichting wenst, maakt u een afspraak
met het Klantcontactcentrum. Het
is mogelijk tegen vergoeding van de
kosten een kopie te krijgen van de
stukken die ter inzage liggen. U kunt
tegen een melding geen bezwaar
maken. Bij een aanvraag om een
vergunning/ontheffing kunt u in een
later stadium bezwaar maken.
5) Zienswijze
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter
inzage. Tijdens deze periode kunt
u een zienswijze indienen bij het
bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit heeft genomen (burgemeester/burgemeester en wethouders
(B&W)/gemeenteraad). Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de betreffende
afdeling. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u
tijdig een zienswijze hebt ingediend
tegen het ontwerpbesluit.
2 of 3) Bezwaar
Tenzij anders vermeld, is er tot zes
weken na de dag van verzending
van een vergunning of ontheffing de
mogelijkheid voor belanghebbenden
om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk
om een bezwaar in te dienen op een
aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u
indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (burgemeester(2)/burgemeester en wethouders (B&W) (3)/gemeenteraad).
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het zich richt en
de gronden van het bezwaarschrift
bevatten. Naast het indienen van
een bezwaar kunt u ook een
voorlopige voorziening aanvragen.
4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen
belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend tegen
een ontwerpbesluit binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk
als u kunt aantonen dat u tijdens
de periode van terinzageligging van
het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest.
Naast het indienen van een beroep
kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
6) Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit.
Degene die een bezwaar of beroep
heeft ingediend, kan daarnaast bij
spoedeisend belang een verzoek
om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter
(tenzij anders vermeld): rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Geen publicaties
Vanwege een technische storing
kunnen deze week geen vergunningen
en meldingen worden gepubliceerd.

Vergunningen

.................................................................................................................
Ontwerpbestemmingsplan Beekhuizen-Hoekerd
Van 9 juni tot en met 20 juli 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in
het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan BeekhuizenHoekerd ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP001188-ow01).
Aan de Elburgerweg 53a in Nunspeet is een groothandel in bouwmaterialen - met daaraan ondergeschikte detailhandel - gevestigd genaamd
Beekhuizen-Hoekerd. Het bedrijf is centraal gelegen in fase 3 van de
nieuwbouwwijk Molenbeek. In verband met eerdere plannen om het
bedrijf uit de woonwijk te verplaatsen en het terrein onderdeel te
laten uitmaken van de woonwijk heeft de locatie de bestemming
'Wonen - Uit te werken' gekregen. De verplaatsing van het bedrijf
is uiteindelijk niet doorgegaan. Met het onderhavige bestemmingsplan krijgt het bedrijf weer een positieve bestemming. Ook wordt in
het bestemmingsplan een kantoorgebouw mogelijk gemaakt tussen
dit bedrijf en de rotonde op de Elburgerweg. Tijdens de termijn van
terinzageligging kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen bij de
gemeenteraad, zie colofon. Wilt u uw zienswijze mondeling naar voren
brengen, neem dan contact op met het team Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.
...........................................................................................................
Vastgesteld wijzigingsplan Elspeterbosweg 111
Het college van B&W heeft op 1 juni 2021 het wijzigingsplan Elspeterbosweg 111 in Vierhouten ongewijzigd vastgesteld. De bedoeling is om
de bestaande recreatiewoning op het perceel Elspeterbosweg 111 in
Vierhouten te vervangen en deze in een andere vorm te herbouwen.
De nieuwe recreatiewoning komt voor een klein gedeelte buiten het
bestemmingsvlak te liggen. Hiervoor is het wijzigingsplan opgesteld
waarmee het bestemmingsvlak aangepast wordt aan de gewenste situatie. Van 9 juni tot en met 20 juli 2021 kan het wijzigingsplan worden
ingezien in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het vastgestelde wijzigingsplan is ook te vinden op nunspeet.nl/bekendmakingen
en ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.W101027-vg01).
Van 10 juni tot en met 21 juli 2021 kan tegen het besluit beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep
schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt,
kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing)
indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het instellen
van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor vragen over het wijzigingsplan kunt u
contact opnemen met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11.
..................................................................................................................
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'oprichten woning 2e fase'
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwijking van
het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van een woning
2e fase aan de Vuurkuilweg nabij nummer 23 in Hulshorst. Van 9 juni
tot en met 20 juli 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende
stukken ter inzage. Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar
zienswijze tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2020-1761) indienen
bij het college, zie colofon. Wilt u uw zienswijze mondeling naar voren
brengen, neem dan contact op met team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (VTH) via (0341) 25 99 11.
..................................................................................................................
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van
geen bedenkingen van de gemeenteraad ‘het oprichten van een woongebouw met elf appartementen en tien 2-onder-1-kapwoningen'
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwijking van
het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van een woongebouw met elf appartementen en tien 2-onder-1-kapwoningen aan de
Laan 68 in Nunspeet.
Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing
Voor de procedure voor het project voor het oprichten van 11 appartementen en 10 2-onder- 1-kapwoningen op het perceel Laan 68 in
Nunspeet is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt onder meer dat - volgens 1.6A Chw - er na afloop van de beroepstermijn
geen beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd.
Van 9 juni tot en met 20 juli 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het
gemeentehuis het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage. Tijdens deze termijn van kan iedereen zijn of
haar zienswijzen tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2020-0468)

indienen bij het college van B&W, zie colofon. Wilt u uw zienswijze
mondeling naar voren brengen, neem dan contact op met het team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via (0341) 25 99 11.
..................................................................................................................
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, ontwerpbesluit verklaring
van geen bedenkingen van de gemeenteraad en het ontwerpbesluit
Hogere Grenswaarde voor ‘het oprichten van een supermarkt en
28 appartementen’
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwijking van
het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van een supermarkt en 28 appartementen aan de Beltmolen in Nunspeet.
Van 9 juni tot en met 20 juli 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het
gemeentehuis het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage. Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of
haar zienswijzen tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2021-0144)
indienen bij het college van B&W, zie colofon. Wilt u uw zienswijze
mondeling naar voren brengen, dan kunt u contact opnemen met het
team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via (0341) 25 99 11.
Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder woningen
Molenbeek
Van 9 juni tot en met 20 juli 2021 ligt voor iedereen het ontwerp van
de hogere grenswaarde voor 15 woningen in het plangebied Molenbeek in Nunspeet ter inzage. Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of
haar zienswijze indienen bij het college van B&W, zie colofon. Wilt u
uw zienswijze mondeling naar voren brengen, neem dan contact op
met mevrouw C. Warmenhoven van het team Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.
..................................................................................................................
Voornemen tot wijziging woonadres naar ‘land onbekend’.
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet maakt bekend dat
zij van plan is de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen
(BRP) ambtshalve te wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’ per
8 juni 2021 van:
- de heer M. Bolebruch (22 december 1993)
- de heer M.W. Staroń (9 januari 1990)
- de heer E.J. Litz (28 februari 1963)
- de heer S.J. Gala (6 september 2002)
- mevrouw M. Gala (18 juli 1981)
- mevrouw E. Kulczyńska (30 juni 1991)
- mevrouw E. Jančová (23 januari 1999)
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in
de BRP kan tot gevolg hebben dat u geen paspoort, ID-kaart, rijbewijs,
uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderbijslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben
voor de opbouw van de AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres
ingeschreven te staan.
Niet eens met dit voornemen?
Wij stellen u in de gelegenheid om binnen vier weken na publicatie van
deze mededeling uw zienswijze schriftelijk/mondeling aan ons kenbaar
te maken, zie colofon. U kunt overigens alsnog aan uw verplichting voldoen door aangifte van verhuizing te doen. U kunt uw verhuizing doen
in de gemeente waar u woont. Voor verdere informatie verwijzen wij u
naar de website van desbetreffende gemeente.
.............................................................................................................
Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet maakt bekend dat zij
de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve wijzigt naar woonadres ‘land onbekend’ per 11 mei 2021 van:
- de heer D. Cseri (7 september 1993)
- de heer R.G. Lagos (16 maart 1999)
- de heer M. Fésűs (23 oktober 1998)
- mevrouw F. Király (9 april 1997)
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in
de BRP kan tot gevolg hebben dat u geen paspoort, ID-kaart, rijbewijs,
uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderbijslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben
voor de opbouw van de AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres
ingeschreven te staan.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending
een bezwaarschrift bij ons indienen, zie colofon. Als u of een derde
belanghebbende bezwaar heeft gemaakt en u kunt niet wachten op
de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, zie
colofon. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
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Commissie Algemeen Bestuur
Op donderdag 10 juni vergadert de commissie Algemeen Bestuur
om 19.30 uur digitaal. Op de agenda staan o.a. de jaarstukken 2020
en de tijdelijke maatregelen Covid-19.
De vergadering is te volgen via nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier
vindt u ook de volledige agenda.
.............................................................................................................

Inzamelen oud papier
Op vrijdag 11 juni tussen 9.00 en 17.00 uur en zaterdag 12 juni
tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u uw oud papier (geen grote hoeveelheden karton/bedrijfsafval) inleveren bij de Protestantse Gemeente
Nunspeet aan de Driestweg. De opbrengst is bestemd voor een
onderwijsproject voor zigeunerkinderen in Roemenië.
Bij elke container staat een vrijwilliger die uw oud papier uit uw
auto haalt. U blijft in de auto zitten, ook als het te druk is. Aan de
overkant van de weg - tegenover de containers - staat een vrijwilliger die, indien nodig, aanwijzingen geeft. Komt u met de fiets?
Volg dan ook a.u.b. de aanwijzingen van deze vrijwilliger.
.............................................................................................................

Informatieavond rondom
Elspeterbosweg 7, Vierhouten
Op dinsdag 22 juni 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur organiseert
de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en/of
belangstellenden over de voorgenomen woningbouwontwikkeling
aan de Elspeterbosweg 7 in Vierhouten. Tijdens deze bijeenkomst
bespreken we vragen en opmerkingen over het bestemmingsplan.
Of de bijeenkomst fysiek of digitaal plaatsvindt, hangt af van het
aantal belangstellenden en van de geldende coronaregels op die
dag. Meld u voor 16 juni 2021 aan door een e-mail te sturen naar
a.herskamp@nunspeet.nl.
Het bestemmingsplan 'Elspeterbosweg 7' voor de voorgenomen
woningbouwontwikkeling op deze locatie in Vierhouten ligt ter inzage tot en met dinsdag 13 juli 2021. Het plan kan worden ingezien
op het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
.............................................................................................................

Drachtige damhindes Edzard Koningpark
Op dit moment is een aantal damhindes in het Edzard Koningspark
drachtig. De hindes hebben dan
ook rust nodig. Om dit te bevorderen wordt het voetpad langs
het park tot en met augustus 2021
afgesloten. Het betreft het voetpad
achter de woningen aan de Albert
Neuhuyslaan. We hopen dat de
hindes veel gezonde kalfjes mogen
baren. Houdt u rekening met hen?
Voor informatie kunt u contact
opnemen via (0341) 25 99 11.
.............................................................................................................

Verordening vertrouwenscommissie
herbenoeming burgemeester
De gemeenteraad heeft de 'Verordening vertrouwenscommissie
herbenoeming burgemeester 2021' vastgesteld. Deze verordening
is op donderdag 3 juni 2021 inwerking getreden onder gelijktijdige
intrekking van ‘Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente
Nunspeet 2015’. De verordening is in te zien via de website
nunspeet.nl/bekendmakingen.
Ontwerpverkeersbesluit Ds. Lamensweg 23, Elspeet
Het college van B&W is van plan op de Ds. Lamensweg in Elspeet
nabij huisnummer 23 een gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen voor de bewoner van deze woning.
Zienswijze
Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 9 juni tot en met 20 juli 2021
ter inzage in het Klantcontactcentrum (KCC). Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over dit ontwerpbesluit
kenbaar maken bij ons college, zie colofon.

Burgemeesters: bestanddelen designerdrugs op lijst
verboden middelen
Woensdagmiddag 2 juni overhandigden de burgemeesters van de gemeebte Elburg en de gemeente
Oldebroek namens 27 burgemeesters, waaronder burgemeester Van de Weerd, persoonlijk een brief aan
een aantal leden van de commissie Justitie en Veiligheid. Met de brief roepen de burgemeesters de leden
van de commissie Justitie en Veiligheid op om de minister en de staatssecretaris te verzoeken de behandeling van de wetswijziging rondom 3-MMC niet uit te stellen, maar met spoed in de Tweede Kamer te
behandelen, zodat zowel de werkzame bestanddelen van designerdrugs als ook lachgas op de lijst van
verboden middelen van de Opiumwet geplaatst worden.
Kees van der Staaij (SGP), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Anne Kuik (CDA) en Ingrid Michon Derkzen (VVD)
namen de brief in ontvangst. In de brief geven de 27 burgemeesters aan blij te zijn dat vorige week bekend werd dat staatssecretaris Blokhuis 3-MMC op de lijst van verboden middelen van de Opiumwet gaat
plaatsen. Burgemeester Tanja Haseloop: "Voor ons als burgemeesters een positieve ontwikkeling die zeer
welkom is. Tegelijkertijd blijven wij pleiten voor een verbod op alle werkzame bestanddelen van designerdrugs en lachgas. Het verbod op 3-MMC is hierbij een eerste stap."
.........................................................................................................................................................................

Praktisch Verkeersexamen in Nunspeet en Elspeet
De gemeente Nunspeet organiseert in samenwerking met vrijwel alle scholen binnen de gemeente het
Praktisch Verkeersexamen. Op dinsdag 15 juni a.s. is het Praktisch Verkeersexamen in Nunspeet met de
start en finish op de Markt in Nunspeet. Ruim 200 leerlingen van acht basisscholen doen mee. Een dag later is het
de beurt aan Elspeet. Hier doen drie basisscholen mee met
ruim 170 leerlingen. De start en finish is bij de Hervormde
Kerk aan de Nunspeterweg 3. Op beide dagen geeft wethouder Mark van de Bunte het startschot om 8.30 uur.
Het doel van het examen (zowel theorie als praktijk) is dat
kinderen zich op straat goed kunnen redden. Nog altijd
zorgt het verkeer voor te veel jonge verkeersslachtoffers.
Kinderen die verkeersexamen doen, creëren een groter
bewustzijn voor het verkeer.
De routes van het praktisch verkeersexamen zijn zorgvuldig uitgezet over ongeveer 5 km en komen overeen met dagelijkse werkelijkheid. Tijdens deze route wordt door diverse controleposten gelet op onder
andere voorrang geven, richting aangeven, goed uitkijken en veilig rijden.
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Stichting Verborgen Armoede Nunspeet helpt
Ongeveer 1 op de 13 kinderen leeft in armoede. Voor deze kinderen zijn een aantal dingen niet vanzelfsprekend, zoals feestelijke versiering en een traktatie op je verjaardag, cadeautjes rond sinterklaastijd
of een feestelijk gedekte tafel met feestdagen. De Stichting Verborgen Armoede Nunspeet (SVAN) geeft
gezinnen met kinderen in de gemeente Nunspeet die moeilijk rond kunnen komen net dat extra zetje in
de rug, zodat deze kinderen zich weer even gewoon kind kunnen voelen en de ouders zich minder zorgen
hoeven te maken.
Wat doet Stichting Verborgen Armoede Nunspeet?
SVAN organiseert activiteiten en extra’s die voor deze gezinnen/huishoudens niet vanzelfsprekend zijn.
Deze gezinnen worden verrast en hebben even minder zorgen. Helaas zijn deze activiteiten lang niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Heeft u bijvoorbeeld kinderen, maar geen geld om een verjaardagsfeestje te
organiseren? Dan kan SVAN helpen met een pakket voor een kinderfeestje. Of komt u moeilijk door de
dure decembermaand, dan kan SVAN ook hierbij helpen met bijvoorbeeld sinterklaascadeautjes.
Hoe kan ik me aanmelden bij de Stichting Verborgen Armoede Nunspeet?
Bent of kent u iemand binnen de gemeente Nunspeet die in armoede leeft en een extraatje kan gebruiken? Dan kunt u zich aanmelden via www.verborgenarmoedenunspeet.nl. U kunt ook contact opnemen
via 06 50 68 69 47 of 06 11 22 56 93 of per e-mail via info@verborgenarmoedenunspeet.nl. SVAN is
geen onderdeel van de gemeente Nunspeet, de gegevens worden dus niet met de gemeente (of andere
partijen) gedeeld.
Hoe kan ik me inzetten voor de bestrijding van kinderarmoede?
SVAN zoekt donateurs om alle pakketten en extra’s voor de gezinnen mogelijk te kunnen blijven maken.
Kijk op de website van SVAN hoe u kunt doneren. Wilt u meer weten over kinderarmoede en wat u nog
meer zelf kunt doen? Kijk dan op campagne.sire.nl.
Welke ondersteuning is er nog meer voor gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen?
De gemeente Nunspeet heeft verschillende financiële regelingen die inwoners met weinig geld en
vermogen kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan:
- een jaarlijkse bijdrage voor sport en cultuur (€ 300,-- per kind en € 150,-- per volwassene);
- een bijdrage voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing (ter hoogte van de belastingaanslag);
- een collectieve zorgverzekering;
- een jaarlijkse individuele inkomenstoeslag (voor bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine, etc);
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvragen van deze regelingen op
www.nunspeet.nl/inkomen.

Ben jij maatschappelijk betrokken, gedreven en wil je je ontwikkelen
op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid? Lees dan verder,
want voor het team Personeel, Organisatie en Communicatie zoeken
we een

Beleidsadviseur
Openbare Orde en Veiligheid
36 uur per week

Het team bestaat uit 20 enthousiaste collega’s die elk op hun eigen
werkterrein hun bijdrage leveren aan de gemeente Nunspeet. De
sfeer in het team is collegiaal en informeel. Samen bedienen we
onze interne en externe klanten professioneel en efficiënt. Bij Openbare Orde en Veiligheid werken op dit moment twee collega’s. Jij
gaat samen met hen aan de slag op thema’s als integrale veiligheid,
zorg en veiligheid, jeugd, ondermijning, crisisbeheersing en bestuurlijke ondersteuning.
Jouw werkzaamheden
- Je adviseert op het gebied van openbare orde en veiligheid.
- Je adviseert tactisch en juridisch op het gebied van veiligheidszaken.
- Je draagt bij aan de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid.
- Je ondersteunt en adviseert over de APV, bijzondere wetgeving
(o.a. Opiumwet, Wet woonoverlast, aanpak overlastgevende
groepen, Wet mbveo), jeugdoverlast en bij crisisbeheersing.
Wat verwachten we van jou?
- Hbo werk- en denkniveau
- Bij voorkeur heb je enige ervaring binnen het veiligheidsdomein en
je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op dit gebied.
- Je bent maatschappelijk betrokken en kan je goed inleven in
maatschappelijke verhoudingen.
- Je bent communicatief en sociaal vaardig, stressbestendig,
pragmatisch, resultaatgericht, in staat te relativeren en weet van
aanpakken (snel kunnen schakelen).
- Je bent flexibel inzetbaar (een crisis is niet te plannen).
- Je hebt oog voor belangen/wensen van politiek en bestuur
(politiek sensitief) maar ook vanuit de samenleving.

Versoepeling voorwaarden
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.nunspeet.nl/werkenbij.

Inwoners die een inkomensterugval hebben als gevolg van de coronacrisis en hierdoor in de problemen
komen met hun particuliere woonlasten kunnen vanaf maart 2021 de tegemoetkoming TONK aanvragen
bij de gemeente. Deze tegemoetkoming is een onbelaste gift van maximaal € 500,-- per maand. Het
college van B&W van de gemeente Nunspeet heeft op 18 mei 2021 besloten de voorwaarden voor de
tegemoetkoming TONK te versoepelen. Daarnaast wordt de TONK-periode verlengd.

Wilt u ook NL-Alert ontvangen?
Laad uw mobiel op en laat ‘m aan

Wat is er veranderd?
Voorheen kon de tegemoetkoming TONK vanaf 1 april 2021 worden aangevraagd vanaf de eerste dag van
de maand waarin de aanvraag werd ingediend. Dit is gewijzigd. Vanaf nu kan de tegemoetkoming TONK
met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari (tot en met 30 juni 2021). Dient u dus
een aanvraag in op 10 juni 2021? Dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen vanaf 1 januari 2021.
Het is voor huiseigenaren ook niet langer noodzakelijk om voorafgaand aan de aanvraag TONK uitstel van
betalingsverplichtingen te vragen bij de hypotheekverstrekker.
Inwoners die onder de oude voorwaarden een aanvraag TONK hebben ingediend zijn benaderd om de
aanvraag waar nodig aan te vullen, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de versoepelde voorwaarden.
Welke voorwaarden kent de TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming TONK als u voldoet aan deze voorwaarden:
- U heeft als gevolg van de coronamaatregelen een inkomensterugval waardoor u uw particuliere vaste
lasten niet meer kunt voldoen (u heeft onvoldoende draagkracht).
- U kunt geen gebruikmaken van een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een WW-uitkering die
toereikend is).
- U heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent gelijkgesteld aan een Nederlander.
- U bent woonachtig in de gemeente Nunspeet.
- Heeft u een partner? Dan gelden bovenstaande voorwaarden voor u allebei.
De tegemoetkoming TONK kan aanvullend zijn op uw Tozo-uitkering, de NOW-regeling en/of de TVL.
Hoe vraag ik de tegemoetkoming TONK aan?
U vraagt de tegemoetkoming TONK aan via www.nunspeet.nl/tonk. Op deze site vindt u ook meer
informatie over de benodigde bewijsstukken die de gemeente van u nodig heeft.
Vaststelling versoepelde TONK-voorwaarden
Het college van B&W heeft op 18 mei 2021 de beleidsregels voor de versoepelde TONK-voorwaarden
vastgesteld. De regeling is te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. De
beleidsregels TONK van 23 februari 2021 zijn onder gelijktijdige intrekking komen te vervallen.
Verlenging TONK-periode
Het kabinet heeft op 27 mei 2021 een nieuw 'Steunpakket banen en economie' aangekondigd voor het
derde kwartaal van 2021. In dit pakket zit ook een verlenging van de TONK over de periode juli tot en
met september 2021. Het college van B&W bereidt zich momenteel voor op deze verlenging. Zodra
duidelijk is hoe en onder welke voorwaarden de verlengde TONK kan worden aangevraagd, wordt
hierover gecommuniceerd via deze krant (Nunspeet Huis aan Huis) en de sociale mediakanalen van de
gemeente Nunspeet.
Vragen over de TONK? Neem dan contact op met de gemeente via (0341) 25 99 11/ tonk@nunspeet.nl.

.............................................................................................................

Hebt u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld om contact met vrienden en (klein)kinderen te onderhouden? Zorg ervoor dat het
apparaat aanstaat, zodat u NL-Alert kan ontvangen. NL-Alert is het
alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en informeert over
noodsituaties. Denk aan een grote brand, terroristische aanslag of
onverwacht noodweer. In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan
de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie en updates
kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert op uw mobiele telefoon dan
weet u meteen wat er bij u in de buurt aan de hand is en wat u
moet doen. www.nl-alert.nl.

