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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 11 MEI 2021

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester
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

Afwezig:
de heer Harry Matser, Wethouder

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00240 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 20 april 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 20 april 2021 
vast.

3 2021_BW_00241 Openbare besluitenlijst (met embargo langer dan een 
week) collegevergadering d.d. 20 april 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college stelt de openbare besluitenlijst (met embargo langer dan een week) van de 
collegevergadering d.d. 20 april 2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

6 2021_BW_00244 Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2022 van de 
gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente 
Zutphen aan deelneemt
Zaaknummer: 187836                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit, naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen van de 
gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Zutphen deelneemt, de raad voor te 
stellen:
a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2022 onder het plaatsen van enkele 
opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:
 i.  de GGD Noord- en Oost Gelderland

 ii. Basismobiliteit PlusOV  

iii. Tribuut
    conform bijgevoegde conceptbrieven.

b. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2022 zonder het plaatsen van opmerkingen 
en dit als zienswijze te sturen aan:
i. de Cleantechregio (regio Stedendriehoek)
ii. de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
iii. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
    conform bijgevoegde conceptbrieven.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen om kennis te nemen van de jaarrekeningen 
2020 van de onder 1 genoemde gemeenschappelijke regelingen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de eerste 
begrotingswijziging 2021 en 2022 zonder opmerkingen en dit als zienswijze te versturen 
(zie brief ontwerpbegroting 2022)
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    i. de GGD Noord- en Oost Gelderland
    ii. Tribuut

 

7 2021_BW_00245 Onderzoek Krachtig Zutphen
Zaaknummer: 169287                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit onderzoek te laten doen naar de effecten van het programma Krachtig 
Zutphen.

Harry Matser

10 2021_BW_00248 Verrekening neveninkomsten 2020 collegeleden 
Zaaknummer: 185797                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit vast te stellen dat voor burgemeester A. Vermeulen, op basis van de 
gedane opgave voor het jaar 2020, de verrekenplicht niet van toepassing is. 

Besluitpunt 2
Het college besluit vast te stellen dat voor de wethouders M.J. ten Broeke, A. de Jonge, 
H. Matser en L.J. Werger geen verrekenplicht geldt, omdat zij in 2020 in deeltijd hebben 
gewerkt. 

11 2021_BW_00249 Raad informeren over uitvoering Motie 'Stop 
lichtvervuiling in Zutphen' 
Zaaknummer: 181208                                   
Goedgekeurd
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Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de uitvoering van de motie 'Stop 
lichtvervuiling in Zutphen', conform bijgevoegd memo.

Mathijs ten Broeke

14 2021_BW_00252 Raad informeren over de uitvoering van de moties nr. 29, 
31 (gewijzigd) en 34 van 2020 over de woningmarkt en de 
woningbouwopgave
Zaaknummer: 177471                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over het uitvoeren van de moties nr 29, 
31(gewijzigd) en 34 van 2020 over de woningmarkt en de woningbouwopgave, conform 
bijgevoegd memo. 

15 2021_BW_00253 Vaststellen Beleidsregels WerktMee in het kader van 
Waardevol Werk
Zaaknummer: 179326                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Beleidsregel tot wijziging van de Beleidsregel maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Zutphen 2018 (1e wijziging) vast te stellen.

16 2021_BW_00254 Vaststellen subsidie 2019 voor onderhoud Theater 
Hanzehof
Zaaknummer: 112047                                   
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Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de aan stichting Hanzehof voor 2019 verleende subsidie van € 
590.000,- voor groot onderhoud vast te stellen op € 327.262,65 en dit aan de stichting 
mee te delen conform bijgaande concept beschikking.

Besluitpunt 2
Het college besluit het restant van de verleende subsidie, zijnde € 172.737,35, terug te 
vorderen van stichting Hanzehof en dit aan de stichting mee te delen conform bijgaande 
concept beschikking.

17 2021_BW_00255 Subsidieverlening aan Stichting Hanzehof op grond van 
de Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente 
Zutphen 2020
Zaaknummer: 184072                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de door Stichting Hanzehof op grond van de Tijdelijke 
subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020 aangevraagde subsidie van € 
564.000,- te verlenen voor het bedrag van € 464.000,-, te weigeren voor het bedrag van € 
100.000,- en dit aan de stichting mee te delen conform bijgaande concept beschikking.

18 2021_BW_00256 Schenking aan stichting Hanzehof van subsidie vanwege 
COVID-19, ontvangen van de provincie Gelderland
Zaaknummer: 184072                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit de van de provincie Gelderland ontvangen en voor stichting Hanzehof 
bestemde subsidie van € 100.000,- te schenken aan stichting Hanzehof en dit aan de 
stichting mee te delen conform bijgaande concept brief.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 via een verzamelwijziging te 
wijzigen.

19 2021_BW_00257 Beantwoording schriftelijke raadsvragen van Christen 
Unie over ondersteuning en toezeggingen aan de 
culturele sector (2021-V0010)
Zaaknummer: 184072                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie van Christen Unie over 
ondersteuning en toezeggingen aan de culturele sector te beantwoorden conform 
conceptbrief. 

Annelies de Jonge

20 2021_BW_00258 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over 
wachtlijsten voor kinderen in psychische noodsituaties 
(2021-V0016)
Zaaknummer: 186720                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over wachtlijsten voor 
kinderen in psychische noodsituaties te beantwoorden conform conceptbrief. 

Laura Werger

21 2021_BW_00259 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-1
Zaaknummer: 180479                                   
Goedgekeurd
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Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 
(MPG) 2021-1 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting dienovereenkomstig te wijzigen 
(2021-09).

Besluitpunt 3
Het college besluit geheimhouding op te leggen op bijlage 3 en 4 van de MPG 2021-2 en 
de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

22 2021_BW_00260 Vaststellen beleidsonderzoek 'Maatwerk en begeleiding 
naar Waardevol Werk'
Zaaknummer: 179326                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het beleidsonderzoek 'Maatwerk en begeleiding naar Waardevol 
Werk' en de daaruit volgende aanbevelingen vast te stellen. 

23 2021_BW_00261 Raad informeren over gemeentelijke ondersteuning 
Kinderopvangtoeslagaffaire (2021-M0007)
Zaaknummer: 184801                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit de raad te informeren over de Zutphense aanpak gemeentelijke 
ondersteuning Kinderopvangtoeslagaffaire, conform bijgevoegd memo en geeft hiermee 
gehoor aan de motie 2021-M0007, "Hulp aan ouders toeslagenschandaal". 

24 2021_BW_00262 Verlenen omgevingsvergunning voor het aanleggen van 
een wandelpad aan de Kapperallee nabij Kerkpad  
(perceel N 4278)
Zaaknummer: 182697                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de omgevingsvergunning voor het aanleggen van het wandelpad aan 
de Kapperallee nabij het Kerkpad te verlenen.  


