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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 20 JULI 2021

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester
mevrouw Eva Boswinkel, 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_00375 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 13 juli 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 13 juli 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Mathijs ten Broeke

6 2021_BW_00379 Naar een dementievriendelijke gemeente Zutphen
Zaaknummer: 191332                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Notitie Naar een dementievriendelijke gemeente Zutphen vast te 
stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit het Convenant ten behoeve van het ontwikkelen van een 
dementievriendelijke gemeente aan te gaan.
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Besluitpunt 3
Het college besluit de raad te informeren over de Notitie Naar een dementievriendelijke 
gemeente Zutphen (uitvoering van de gewijzigde motie 2018-M0013).

7 2021_BW_00388 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over het sluiten 
van een woondeal door de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (2021-V0022)
Zaaknummer: 66962                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de VVD over "het sluiten van een 
woondeal door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties", te 
beantwoorden conform conceptbrief. 

Annelies de Jonge

8 2021_BW_00380 Vervolgonderzoek bodemkwaliteit lood speeltuinen
Zaaknummer: 184215                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het 'onderzoek lood in bodem- diverse 
speeltuinen in de gemeente Zutphen’ van Geofoxx en het 'advies loodverontreiniging 
speeltuinen in Zutphen' d.d. 25-06-2021 van de GGD NOG en besluit het advies te 
volgen. 

Besluitpunt 2
Het college besluit dat er nu geen noodzaak is om de speeltuinen met matige 
bodemkwaliteit direct te saneren, maar de betreffende speeltuinen op te nemen in het 
bodemregistratiesysteem en deze in de toekomst te saneren als er grootschalige 
werkzaamheden gepland worden in de betreffende buurten. 

Besluitpunt 3
Het college besluit de gebruiksadviezen toe te passen, als onderdeel van het onderhoud 
van de betreffende speeltuinen en in actieve communicatie via een persbericht, informatie 
in Gemeentenieuws en via social media.

10 2021_BW_00382 Forum informeren over economische visie en ambitie 
gemeente Zutphen
Zaaknummer: 162712                                   
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Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Forum te informeren over de economische visie en ambitie van de 
gemeente Zutphen conform bijgevoegd memo. 

11 2021_BW_00393 Geslotenverklaring Kerkpad
Zaaknummer: 185996                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit tot het instellen van een geslotenverklaring van het 
Kerkpad/Kapperallee, uitgezonderd bestemmingsverkeer Kerkpad 51-53/Kapperallee 
181, conform het verkeersbesluit.

Laura Werger

12 2021_BW_00383 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over Park 
Helbergen fase 2 (2021-V0024)
Zaaknummer: 191072                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de Stadspartij over Park Helbergen fase 2 
te beantwoorden conform conceptbrief. 

13 2021_BW_00384 Voorbereidingsbesluit Fort de Pol
Zaaknummer: 137386                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor het 
gebied, bekend als Fort de Pol, globaal begrensd door het Twentekanaal, de IJssel, de 
Oostzeestraat en de N348, zoals aangegeven met een arcering en zwarte omlijning op de 
bij dit besluit behorende verbeelding, digitaal vervat in gml-
bestand tekening NL.IMRO.0301.VBFortdePolDeMars-0001.
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Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen het voorbereidingsbesluit in werking te laten 
treden de dag na de bekendmaking.

15 2021_BW_00386 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg 
16, Zutphen"
Zaaknummer: 162159                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen om de 
zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg 16 Zutphen” vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan "Hoveniersweg 16 
Zutphen" ten aanzien van de toelichting en regels gewijzigd vast te stellen en de 
verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende 
toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1520Hoveniersw16-vs01).

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

16 2021_BW_00387 Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden 
ontwikkellocatie Emmerikseweg 9-9A
Zaaknummer: 162521                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de stedenbouwkundige randvoorwaarden d.d. juni 2021 voor de 
locatie Emmerikseweg 9-9A te Zutphen vast te stellen.

18 2021_BW_00390 Wijziging Beleidsregel tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijk kosten (TONK) gemeente Zutphen 2021
Zaaknummer: 184578                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit de bijgaande Beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten gemeente Zutphen 2021 (1e wijziging) vast te stellen (bijlage 1).

Besluitpunt 2
Het college besluit de bijgevoegde schriftelijke reactie op het advies van de Brede 
Adviesraad Sociaal Domein (BASD) te verzenden naar de BASD (bijlage 2). 

19 2021_BW_00391 Memo inzake de actualisatie burap-1 2021
Zaaknummer: 192679                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de actualisatie van Burap-1 2021 vast te stellen.

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


