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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 18 AUGUSTUS 2020

Samenstelling

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

Afwezig:
mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder 

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2020_BW_00367 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 21 juli 
2020
Zaaknummer: 155217                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder 

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 21 juli 2020 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

7 2020_BW_00372 Selectief openstellen van de digitale weg voor het 
indienen van Wob-verzoeken
Zaaknummer: 171147                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
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mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder 

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken, gericht aan 
het college, selectief open te stellen conform bijgevoegd besluit.

Besluitpunt 2
Het college besluit om de raad voor te stellen om de digitale weg voor het indienen van 
Wob-verzoeken, gericht aan de raad, selectief open te stellen conform bijgevoegd besluit.

Besluitpunt 3
De burgemeester besluit om de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken, 
gericht aan de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan, selectief open te stellen 
conform bijgevoegd besluit.

Harry Matser

5 2020_BW_00370 Vaststellen Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente 
Zutphen 2020 en 1e wijziging van het register behorend 
bij het  Algemeen bevoegdhedenbesluit rechtspositie 
personeel gemeente Zutphen 2019
Zaaknummer: 160998                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder 

Besluit

Besluitpunt 1
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het 
hun toekomende bevoegdheden betreft, besluiten om het Algemeen bevoegdhedenbesluit 
gemeente Zutphen 2020 en de bijbehorende registers vast te stellen conform de bijlagen.

Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het 
hun toekomende bevoegdheden betreft, besluiten om de 1e wijziging van het register 
behorend bij het Algemeen bevoegdhedenbesluit rechtspositiepersoneel gemeente 
Zutphen 2019 vast te stellen conform bijlage. 

9 2020_BW_00374 Budgethoudersregeling gemeente Zutphen 2020
Zaaknummer: 160358                                   
Goedgekeurd
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Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder 

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Budgethoudersregeling gemeente Zutphen 2020 vast te stellen.

10 2020_BW_00375 Ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven veld 15-17
Zaaknummer: 159167                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder 

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de ‘MER-beoordeling Noorderhaven veld 15-17’ 
d.d. 10 maart 2020, waarin wordt geconcludeerd dat er geen milieueffectrapportage nodig 
is.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Noorderhaven Veld 
15-17’ (NL.IMRO.0301.bp0219Veld15tm17-on01), en deze inclusief bijlagen en de 
‘MER-beoordeling Noorderhaven veld 15-17’ conform het gemeentelijke 
coördinatiebesluit met de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden ter inzage te leggen.

12 2020_BW_00377 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Veld 1-3 
Noorderhaven 
Zaaknummer: 156819                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder 

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(zaaknummer: 156819) voor de activiteiten “bouwen” en "handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening", " het maken van een uitrit" en " het uitvoeren van 
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werkzaamheden", ten behoeve van het bouwen van 150 appartementen en realiseren van 
248 m2 commerciële ruimte in de velden 1-3 Noorderhaven.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid.


