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Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 15 
juli 2019 tot en met 22 juli 2019 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 

Voor: het bouwen van 3 geschakelde bedrijfsunits
Locatie: Griend 32a, 32b en 32c, 8321 MN Urk
Datum verzending: 17 juli 2019

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 juli 2019 ter inzage 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen dit 
besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
77, 8320 AB Urk.

Verleende APV-vergunningen

De burgemeester van de gemeente Urk maakt bekend dat hij de volgende APV-vergunningen 
heeft verleend:

Voor: Tentenkamp buurtvereniging De Blauwe Zeemolen
Locatie en datum: Grasveld voor gemeentehuis aan de Damlaan van 13 tot 19 juli 2019
Datum verzending: 20 maart 2019

Voor: Plaatsen van een tijdelijke tent
Locatie en datum: Terras Het Haventje van Urk, plaatsen 29 maart, verwijderen 1 april 2019
Datum verzending: 21 maart 2019

Voor: Tentenkamp buurtvereniging Schouwdouwers
Locatie en datum: Grasveld en weg en parkeervakken aan de Schouw van 12 tot 18 juli 2019
Datum verzending: 26 maart 2019

Voor: Evenement Reddingbootdag
Locatie en datum: Domineesweg 33I en Evert Bakkerkade op 11 mei 2019
Datum verzending: 26 maart 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na 
de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de burgemeester, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende APV-vergunningen heeft 
verleend:

Voor: Plaatsen van tijdelijke reclameborden t.b.v. Stoffen Spektakel Zwolle
Locatie en datum: Drie toegangswegen van Urk van 16 t/m 26 september 2019
Datum verzending: 22 juli 2019

Voor: Plaatsen van tijdelijke reclameborden t.b.v. Open dag Deltion
Locatie en datum: Drie toegangswegen van Urk van 10 t/m 23 januari 2020
Datum verzending: 22 juli 2019

Voor: Collectevergunning voor collecteren van levensmiddelen
Locatie en datum: in diverse supermarkten van 4 t/m november 2019
Datum verzending: 22 juli 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na 
de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Vaststellen wijzigingen Algemene Plaatselijke 
Verordening Urk 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat wijzigingen van de Algemene plaatselijke 
verordening 2018 zijn vastgesteld door de raad op 4 juli 2019.

De wijzigingen betreffen
• de regels voor het organiseren van evenementen in de gemeente;
• kampeermiddelen (caravans e.d. mogen niet langer dan 3 dagen op een weg binnen de 

bebouwde kom staan);
• de verontreiniging door honden (verplichting hulpmiddel voor verwijderen uitwerpselen).

De nieuwe regels voor evenementen treden in werking op 1 januari 2020. De nieuwe regels 
voor kampeermiddelen en verontreiniging door honden treden in werking op 1 augustus 2019. 
De verordening is in te zien in het gemeentehuis of digitaal via overheid.nl, lokale regelgeving.
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Tegemoetkoming WMO

De gemeente Urk ondersteunt mensen op verschillende manieren voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of 
een beperking. 

Jaarlijks kunt u een tegemoetkoming aanvragen
De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald. Voorwaarde om in aanmerking te 
komen voor de tegemoetkoming is dat er sprake moet zijn van een lopende indicatie op grond van de WMO, de Jeugdwet 
of de WLZ. Dit betekent dat u een brief van de gemeente of het CIZ hebt gekregen waarin staat dat aan u ondersteuning, 
begeleiding of bijvoorbeeld een hulpmiddel is toegekend. U komt ook in aanmerking als u in 2016, 2017 en 2018 uw 
wettelijke eigen risico helemaal betaald hebt. 

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?
Inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen komen in 
aanmerking voor de tegemoetkoming. Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum dan geldt het meer-
dere als draagkracht. Als u de draagkracht al gebruikt hebt voor andere bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld de eigen 
bijdrage CAK dan kunt u toch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. U moet daar dan wel bewijsstukken van 
overleggen. 

Uw inkomen is niet hoger dan het voor u geldende sociaal minimum
In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwasse-
nen, exclusief vakantietoeslag (dit zijn de bedragen per 1 januari 2018)

Gezinssituatie Jonger dan pensioengerechtigd Pensioengerechtigd
Alleenstaande € 1.169.12 € 1.308,49
Alleenstaande ouder € 1.503,16 € 1.604,11
Gehuwden/samenwonenden € 1.670,18 € 1.782,35

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen 
lagere normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende kinderen) met inkomsten 
hebt. 

Uw vermogen is niet hoger dan de bedragen in de Participatiewet
Vermogen gebonden in de eigen woning telt niet mee bij deze vermogensbepaling. Hebt u ander vermogen, dat hoger 
is dan het bedrag in de bovenstaande tabel dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Voorbeelden van 
vermogen zijn spaargeld, een auto die meer waard is dan € 3.000,00, een caravan, een boot, of waardepapieren zoals 
lijfrentepolissen etc.

Vrij te laten vermogen 2018
Alleenstaande €   6.120,00
Alleenstaande ouder € 12.240,00
Gehuwden/samenwonende € 12.240,00

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
De jaarlijkse tegemoetkoming kan één keer per jaar aangevraagd worden. De tegemoetkoming over 2018 kunt u tot 1 
september 2019 aanvragen. Als u meent dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming dan kunt u contact opne-
men met de Publieksbalie. Wij zorgen er dan voor dat u een aanvraagformulier krijgt toegestuurd.

Informatieplicht energiebesparing? 
Controleer of u moet rapporteren 
Sinds 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing 
van kracht. Bedrijven en instellingen met een jaarlijks 
energieverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas 
(equivalent) hadden uiterlijk 1 juli 2019 hun uitgevoerde 
energiebesparende maatregelen moeten rapporteren. 
Check of deze informatieplicht ook voor u geldt en rap-
porteer alsnog in eLoket.   

Tien tips voor de informatieplicht energiebesparing op 
www.rvo.nl
• Twijfelt of uw bedrijf of instelling informatieplichtig is? 

Controleer het snel met het stappenplan. Als u een 
informatieplicht heeft: Start direct!

• Zorg dat u eHerkenningsmiddel niveau 1 heeft. Dat 
is nodig om te kunnen rapporteren in eLoket. Bekijk 
de animatie eHerkenning aanvragen. Het is aan te 
vragen bij 6 leveranciers. De levertijd is circa 5 werk-
dagen en er zijn kosten aan verbonden, 5 tot 22 euro 
per jaar.

• Open op www.rvo.nl/informatieplicht de lijst met er-
kende maatregelen passend bij uw bedrijfstak.

• Bekijk de lijst en rapporteer de uitgevoerde maatre-
gelen in eLoket van RVO.nl.

• Vragen? Kijk bij Veelgestelde vragen informatieplicht 
van RVO.nl. Heeft u een onderwijsinstelling? Lees dan 

FAQ informatieplicht specifiek voor scholen op Scho-
lenbesparenenergie.nl

• Meerdere vestigingen? Gebruik dan de XML-upload 
(XML-upload vindt u onder kopje ‘Rapporteren’) en 
rapporteer voor alle vestigingen in één keer. Interes-
sant vanaf tien vestigingen.

• Weinig tijd? Via Wattjemoetweten.nl ziet u welke 
brancheorganisaties of regionale ondernemersorga-
nisaties ondersteuning of advies bieden.

• Of schakel een externe professional in. Denk aan een 
onafhankelijke energie-adviseur, uw energieleveran-
cier of een expert zoals wellicht uw installatiebedrijf.

• Rapporteer zo snel mogelijk welke maatregelen u 
heeft uitgevoerd.

• Heeft uw onderneming een EED energie-auditplicht? 
Dan heeft u voor uw informatieplicht energiebespa-
ring uitstel tot uiterlijk 5 december 2019 om te rap-
porteren. Eerder rapporteren kan uiteraard ook.

Hoe gaat het verder?
De gemeente of omgevingsdienst waar uw bedrijf of in-
stelling gevestigd is kan de rapportages uit eLoket halen 
voor de toetsing en handhaving op de informatieplicht. 
Kijk voor meer informatie op de website www.rvo.nl.


