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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 19 JANUARI 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_00020 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 12 
januari 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 12 januari 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

6 2021_BW_00024 Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 
2022-2025
Zaaknummer: 179451                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen om het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om 
een reactie in te dienen op de kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 
2022-2025 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.
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7 2021_BW_00025 Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 
Zaaknummer: 179452                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen aan het college toestemming te geven de 2e 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost 
Gelderland met bijbehorende toelichting met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 
vast te stellen, conform bijgevoegd concept van 2e wijziging van de regeling, onder 
voorbehoud dat het college van de gemeenteraad toestemming hiervoor verkrijgt.

Harry Matser

8 2021_BW_00026 Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17
Zaaknummer: 159168                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de ‘Reactienota zienswijzen gecoördineerde 
ontwerpbesluiten voor het project Noorderhaven veld 15 – 16 – 17, d.d. 5 januari 2021’ 
vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Noorderhaven veld 15 -
17’ (NL.IMRO.0301.bp0219Veld15tm17-vs01), gewijzigd vast te stellen overeenkomstig 
de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding, met als onderbouwing de 
Reactienota, en de overige onderzoeken en bijlagen en deze, conform de gemeentelijke 
coördinatieregeling, ter inzage te leggen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen zoals 
bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

9 2021_BW_00027 Voortgang Regionale Energie Strategie en opdracht 
haalbaarheidsstudie Zutphense zoekgebieden
Zaaknummer: 161284                                   
Goedgekeurd
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het proces naar de RES 1.0 in de Regionale 
Energie Strategie van de Cleantech regio.

Besluitpunt 2
Het college besluit kennis te nemen van de opdracht tot een haalbaarheidsstudie over  het 
opwekken van zon en wind in de Zutphense zoekgebieden.

Besluitpunt 3
Het college besluit de participatie van de inwoners en stakeholders in het gebied in 
overleg met hen vorm te geven binnen de gegeven planning.

Besluitpunt 4
Het college besluit de landschappelijke toelichting op potentieel ruimtelijke 
mogelijkheden voor het opwekken van zon en wind in Zutphen als basis te gebruiken 
voor het gemeentelijk overleg met inwoners en stakeholders.

10 2021_BW_00028 Memo inzake de financiële stand van zaken Corona van 
de gemeente Zutphen
Zaaknummer: 180851                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de financiële update inzake de financiële stand van zaken Corona per 1 
januari 2021 van de gemeente Zutphen vast.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad hierover te informeren via bijgevoegd memo.

11 2021_BW_00029 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over financiële 
ondersteuning in verband met Corona aan de Culturele 
sector
Zaaknummer: 179559                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van 11 december 2020 over financiële 
ondersteuning in verband Corona aan de Culturele sector te beantwoorden conform 
conceptbrief. 
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Mathijs ten Broeke

12 2021_BW_00030 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 gemeente 
Zutphen
Zaaknummer: 152361                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen om de Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente 
Zutphen 2020-2025 'Gezonde gewoonten in een gezonde omgeving' vast te stellen. 

Besluitpunt 2
Het college besluit kennis te nemen van het advies van de Brede Adviesraad Sociaal 
Domein en te reageren conform bijgevoegd document 'BASD gevraagd advies nota 
lokaal gezondheidsbeleid met reactie'.

Besluitpunt 3
Het college besluit kennis te nemen van de inspraakreacties en te reageren conform 
bijgevoegd document 'Samenvatting inspraakreacties'.

14 2021_BW_00032 Uitgangspuntennotitie cultuur 2021 - 2024
Zaaknummer: 171352                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om aan de hand van de uitgangspuntennotitie cultuur 2021-2024, het 
gesprek aan te gaan met het forum en spelers uit het culturele veld als start voor de 
ontwikkeling van de nieuwe cultuurnota. 

Annelies de Jonge

15 2021_BW_00033 Addendum samenwerkingsovereenkomst gemeente en 
Waterschap Rijn en IJssel
Zaaknummer: 98503                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit het bijgaande Addendum behorend bij de 
Samenwerkingsovereenkomst Waterveiligheid Rivier in de Stad Zutphen van 9 maart 
2017 met Waterschap Rijn en IJssel aan te gaan.

16 2021_BW_00034 Monitoring, budgetplafonds en afwegingskader algemene 
voorzieningen Jeugd en Wmo
Zaaknummer: 141029                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen een informerende forumbijeenkomst te houden 
over monitoring, de stand van zaken budgetplafonds en het afwegingskader algemene 
voorzieningen Jeugd en Wmo.

Laura Werger

17 2021_BW_00035 Verhoogde taakstelling vergunninghouders gemeente 
Zutphen 2021
Zaaknummer: 179325                                    
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland € 44.730 
aanvullende subsidie toe te kennen voor 2021 onder het voorbehoud van toekenning van 
de benodigde extra middelen door de raad.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen € 44.730,-- uit de post onvoorzien van de 
begroting 2021 beschikbaar te stellen voor de aanvullende subsidie aan Stichting 
Vluchtelingenwerk Oost Nederland, en deze post met dit bedrag weer aan te vullen na 
ontvangst van de Rijksmiddelen in de meicirculaire en de begroting 2021 
dienovereenkomstig te wijzigen (2021-03).

Besluitpunt 3
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de verhoogde taakstelling 
vergunninghouders conform bijgevoegd raadsmemo.


