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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 16 FEBRUARI 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; 
de heer Michiel Wasser, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, 
gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00079 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 9 
februari 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 9 februari 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2021_BW_00082 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Zutphen 2011 (8e wijziging)
Zaaknummer: 179294                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
De raad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) vast te stellen conform bijlage.

6 2021_BW_00083 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over 
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openbaarheid Kerkpad (vervolgvragen) (2021-V0006)
Zaaknummer: 180992                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van GroenLinks en PvdA over openbaarheid 
Kerkpad (vervolgvragen) te beantwoorden conform conceptbrief. 

7 2021_BW_00084 Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming van niet 
gesprongen explosieven in 2020
Zaaknummer: 181142                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te 
keren van 70% van de in 2020 gemaakte kosten, in totaal € 59.967,- (excl. BTW), voor 
de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2021-6).

Annelies de Jonge

8 2021_BW_00085 Raad informeren over evaluatie en voortzetting project 
schapenbegrazing
Zaaknummer: 162225                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de evaluatie en voortzetting van de 
schapenbegrazing conform bijgevoegd memo.

9 2021_BW_00086 Raad informeren over de aanpak van de ganzenoverlast
Zaaknummer: 182321                                   
Goedgekeurd

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit de raad  te informeren over de aanpak van de ganzenoverlast conform 
bijgevoegd memo. 

15 2021_BW_00092 Maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens 
COVID-19 crisis
Zaaknummer: 162712                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de precario voor terrassen niet te innen voor de periode van 2 juni 
2020 tot 1 juni 2021. 

Besluitpunt 2
Het college besluit in mei 2021, afhankelijk van de dan geldende maatregelen vanwege 
COVID-19, of de periode als opgenomen in besluitpunt 1 al dan niet wordt verlengd. 

Besluitpunt 3
Het college besluit opdracht te verlenen te onderzoeken of ondernemers, die onevenredig 
hard getroffen worden door de coronacrisis, financieel kunnen worden ondersteund.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen via een verzamelbegrotingswijziging (BURAP).

Laura Werger

10 2021_BW_00087 Raad informeren over de voortgang van de 
herontwikkeling van 't Kanon in De Hoven
Zaaknummer: 180896                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de voortgang van de herontwikkeling van 't 
Kanon conform bijgevoegd memo. 

11 2021_BW_00088 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 
2021
Zaaknummer: 180825                                   
Goedgekeurd



4/4

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening fysieke leefomgeving 
gemeente Zutphen 2021 vast te stellen conform bijlage. 

Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het 
hun toekomende bevoegdheden betreft, besluiten om het Besluit tot wijziging van de 
registers behorend bij het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2020 (2e 
wijziging) vast te stellen conform bijlage, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad de 
Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021 vaststelt.

12 2021_BW_00089 Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen
Zaaknummer: 172675                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Driesteek 7, Zutphen” ongewijzigd vast te 
stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding 
(NL.IMRO.0301.bp1521Driesteek7-vs01).

Besluitpunt 2
De raad voor te stellen de zienswijzennota behorende bij het bestemmingsplan “Driesteek 
7, Zutphen”, d.d. januari 2021, vast te stellen.

Besluitpunt 3
De raad voor te stellen geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening, vast te stellen.


