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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 13 APRIL 2021

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester
de heer Harry Matser, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw 
Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; 
mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, 
gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00207 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 april 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 6 april 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Harry Matser

7 2021_BW_00212 Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 en 
mogelijkheden tot grootschalig opwekken van energie in 
Zutphen
Zaaknummer: 161284                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de ontwerp RES 1.0 van de Cleantech regio en 
deze voor inspraak vrij te geven.

Besluitpunt 2
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Het college besluit de resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het 
grootschalig opwekken van elektriciteit via zon en wind in de zoekgebieden van Zutphen 
én de rapportage over de gevoerde communicatie met belanghebbenden vast te stellen.

Besluitpunt 3
Het college besluit op basis van de RES 1.0, het eigen onderzoek én de vigerende Visie 
Landelijk Gebied dat er potentieel ruimte is voor grootschalig opwekken van zon op land 
tot 10 hectare in Overmarsch en 20 hectare in Zutphens Broekgebied.

Besluitpunt 4
Het college besluit om via bijgaande memo de gemeenteraad te informeren over 
bovenstaande besluitvorming.

8 2021_BW_00213 1e Wijzigingsverordening van de Verordening 
toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021
Zaaknummer: 186226                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de bijgaande 1e Wijzigingsverordening van de 
Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 vast te stellen, opdat het tarief 
‘vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten’ en het ‘jaartarief van een 
vaste staanplaats’ op het niveau van het jaar 2020 komen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen alle tarieven in (de gewijzigde) Verordening 
toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021 te bevriezen tot en met het jaar 2023.

9 2021_BW_00214 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over 
afvalbeleid en diftar (2021-V0008)
Zaaknummer: 181596                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van PvdA over afvalbeleid en diftar te 
beantwoorden conform conceptbrief. 

Mathijs ten Broeke

10 2021_BW_00215 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de staat 
van de volkshuisvesting (2021-V0007)
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Zaaknummer: 186639                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de Socialistische Partij over de Staat van 
de Volkshuisvesting te beantwoorden conform conceptbrief. 


