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1 FY Vrijgave ontwerpbestemmingsplan Vijfhuizenbaan to 10 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Vijfhuizenbaan to 10" heeft vanaf 3 
februari 2022 tot en met 23 februari 2022 ter inzage gelegen. Geen 
enkele ingezetenen (omwonenden) heeft gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Alleen 
de Provincie heeft als enige formeel gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen. 
De formele reactie is verwerkt in een eindverslag en is als bijlage 
toegevoegd aan dit voorstel. 
Naar aanleiding van de formele inspraakreacties van de Provincie wordt 
de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan aangepast c.q. 
aangevuld waardoor er wordt toegekomen aan de ingediende 
inspraakreactie van de Provincie. Door in te stemmen met het 
eindverslag en de daarin voorgestelde aanpassingen ten aanzien van 
het voorontwerpbestemmingsplan, kan de formele planologische 
procedure (terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan) 
opgestart worden. 
  
Besluit:  

1. Kennis te nemen van het eindverslag inzake het gevoerde 
overleg op grond van artikel 3.1.1. Bro; 

2. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen zoals is 
aangegeven in het eindverslag; 

3. Genoemd eindverslag vast te stellen en de provincie 
schriftelijk te berichten; 

4. De gemeenteraad in kennis te stellen van het vastgestelde 
eindverslag; 

5. Het voorontwerpbestemmingsplan "Vijfhuizenbaan to 10” 
gereed te maken om als ontwerp ter inzage te leggen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 SO VNG Convenanten hulpmiddelen 
 
Toelichting: 
In oktober 2019 vroegen cliëntenorganisaties in het TV programma 
Kassa aandacht voor problemen met de toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van hulpmiddelen. Het ging met name om verschillen 
in toegang tot bepaalde hulpmiddelen en problemen in de 
beschikbaarheid van hulpmiddelen bij verhuizing naar een andere 
gemeente of instelling. Het rijk heeft de VNG gevraagd hiervoor een 
klantvriendelijke oplossing te zoeken met de organisaties in het 
werkveld. De VNG heeft samen met landelijke cliëntenorganisaties Per 
Saldo en Ieder(in), Wlz-verzekeraar het Zorgkantoor en de 
brancheorganisatie van hulpmiddelenleveranciers Firevaned twee 
convenanten opgesteld. De convenanten zijn bedoeld om te komen tot 
een landelijke eenduidige en klantvriendelijke werkwijze voor de 
hulpmiddelen. De vraag vanuit de VNG is om de convenanten te 
ondertekenen. 
Het effect dat we willen bereiken is dat inwoners die afhankelijk zijn van 
een hulpmiddel niet zonder een hulpmiddel zitten bij verhuizing. We 
willen dat gemeenten samenwerken in het belang van de inwoner en 
zoveel mogelijk administratief regelen, achter de schermen. Ook willen 
we als gemeente grip houden op de kosten en zelf 
beslissingsbevoegdheid houden bij aanvragen. 
 
Besluit:  
Kennis te nemen van de VNG Convenanten over hulpmiddelen en in te 
stemmen met het volgende voorstel: 

1. Het Convenant meeverhuizen met oplegger te ondertekenen 
2. Het Convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen 

niet te ondertekenen 
 

 


