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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 18 MEI 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_00265 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 11 mei 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d.  11 mei 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Harry Matser

5 2021_BW_00268 Reactie op brief provincie over 'Inventarisatie huisvesten 
kerncentrale'
Zaaknummer: 186619                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de concept-antwoordbrief 
voor de provincie Gelderland over 'Inventarisatie huisvesting kerncentrale'.

6 2021_BW_00269 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over 
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fietsveiligheid Rijkenhage (2021-V0021)
Zaaknummer: 187878                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van Kies Lokaal Zutphen Warnsveld over de 
fietsveiligheid aan de Rijkenhage te beantwoorden conform conceptbrief. 

Laura Werger

7 2021_BW_00270 Onderhoud en renovatie kunstgrasvelden
Zaaknummer: 178706                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het protocol 'Onderhoud en renovatie kunstgrasvelden gemeente 
Zutphen 2021' vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit bij de aanleg of renovatie van kunstgrasvelden geen Styreen butadien 
rubber (SBR) meer toe te passen .

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad te informeren over het besluit via de lijst ter inzage liggende 
stukken.

8 2021_BW_00271 Renovatie hockeyvelden
Zaaknummer: 178706                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 54.500 voor de renovatie van 
2 semi-watervelden bij hockeyclub MHCZ en de kapitaallasten à €5.445 te 
dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties.

 Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 108.900 om de 
sporttechnische laag van twee hockeyvelden vrij te maken van SBR-rubber en de 
hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 5.445 te dekken uit de reserve 
vervanging sportaccommodaties.
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 Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 54.500 voor de ombouw van 
één van de velden naar een volwaterveld. Deze kosten worden volledig gedekt 
door een eigen bijdrage van MHC Zutphen.

 De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-12).


