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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 1 JUNI 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

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00286 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 25 mei 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 25 mei 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Mathijs ten Broeke

5 2021_BW_00289 Beantwoording schriftelijke raadsvragen van SP 
Zutphen over de toekomst van het ziekenhuis in Zutphen 
(2021-V0015)
Zaaknummer: 186581                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de SP Zutphen over de toekomst van het 
ziekenhuis in Zutphen te beantwoorden conform conceptbrief. 
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6 2021_BW_00290 Vaststelling Structuurbeeld Klein Vaticaan
Zaaknummer: 97832                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen het Structuurbeeld Klein Vaticaan vast te 
stellen als in samenwerking opgesteld kwaliteitskader waarbinnen in de komende periode 
uitvoering kan worden gegeven aan de wensen en ambities voor het gebied.

Annelies de Jonge

7 2021_BW_00291 Memo Voortgang regionale pilot jeugdhulp in speciaal 
basis onderwijs
Zaaknummer: 187831                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de pilot jeugdhulp in speciaal basis onderwijs Het Mozaïek te 
verlengen.

Besluitpunt 2
Het college besluit kennis te nemen van de besparing op Zorg in Natura (jeugdwet) die de 
verlenging van de pilot jeugdhulp in speciaal basis onderwijs oplevert.

8 2021_BW_00292 Raad informeren over Onderhoud van Civiele 
kunstwerken ( raadstoezegging 2019-06)
Zaaknummer: 82945                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Raad te informeren over het overzicht civieltechnische 
kunstwerken (raadstoezegging 2019-06) conform bijgevoegd memo. 

9 2021_BW_00293 Cofinanciering packagedeal fiets
Zaaknummer: 184576                                   
Goedgekeurd

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen een krediet van € 194.000 beschikbaar te 
stellen voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur op De Mars en dit te dekken uit een 
bijdrage van de provincie (€ 97.000) en de kapitaallasten van de resterende € 97.000 uit 
de nieuw in te stellen Reserve Kapitaalslasten Packagedeal De Mars.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen een bedrag van € 111.000 te storten in een 
nieuw in te stellen Reserve Kapitaallasten Packagedeal De Mars en dit te dekken uit de 
Reserve snelfietsroute.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting dienovereenkomstig te wijzigen 
(begrotingswijziging 2021-11).

Laura Werger

10 2021_BW_00294 Jaarstukken 2020 gemeente Zutphen
Zaaknummer: 174762                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 4 juni 2021 om 13 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2020.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen:

1. kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2020 
(controleverklaring);

2. de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 met een voordelig saldo van 
afgerond € 10.202.400 vast te stellen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de portefeuillehouder financiën te machtigen tot het zonodig naar 
aanleiding van de laatste accountantscontrole doorvoeren van wijzigingen in de 
jaarstukken en de concept  raadsvoorstellen betreffende de vaststelling van de jaarstukken 
2020 en de saldobestemming jaarrekening 2020.

Besluitpunt 4
Het college besluit de productenrekening 2020 vast te stellen.
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Besluitpunt 5
Het college besluit om bij de jaarlijkse vaststelling van de door de gemeente verstrekte 
subsidies de gevolgen van de opgelegde Corona maatregelen geen invloed te laten 
hebben op de hoogte van de definitieve subsidie over het jaar 2020. De overige 
toetsingscriteria blijven wel van kracht.

11 2021_BW_00295 Saldobestemming jaarrekening 2020 gemeente Zutphen
Zaaknummer: 174762                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 4 juni 2021 om 13 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen € 10.202.430 vanuit het jaarrekeningsaldo 2020 
toe te voegen aan de algemene reserve.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen:

2a Een bedrag van € 4.097.500 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van 
de nieuw op te richten bestemmingsreserve coronaeffecten.

2b Een bedrag van € 20.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de 
nieuw op te richten bestemmingsreserve cofinanciering Vispoortgracht en vanuit deze 
reserve €20.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Krachtig 
Zutphen.

2c Een bedrag van € 330.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de 
bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet en vanuit deze reserve €330.000 
beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Invoering Omgevingswet.

2d Een bedrag van € 150.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de 
nieuw op te richten bestemmingsreserve Bestemmingsplan noordrand De Hoven en 
vanuit deze reserve € 150.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget 
Herziening bestemmingsplannen.

2e Een bedrag van € 15.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het 
exploitatiebudget toegankelijkheid erfgoed ten behoeve van het onderzoek naar het 
handelen van de gemeente Zutphen tegenover joodse huiseigenaren tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog.
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2f Een bedrag van € 245.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de 
bestemmingsreserve Krachtig Zutphen en vanuit deze reserve € 245.000 beschikbaar te 
stellen ten gunste van het exploitatiebudget Krachtig Zutphen.

2g Een bedrag van € 36.500 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het 
exploitatiebudget subsidie verbetering bedrijfsvoering.

2h Een bedrag van € 15.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het 
exploitatiebudget kinderopvang.

2i Een bedrag van € 60.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het 
exploitatiebudget veilig thuis.

2j  Een bedrag van € 17.600 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het 
exploitatiebudget gezond in de stad.

2k Een bedrag van € 650.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de 
nieuw op te richten bestemmingsreserve transformatie sociaal domein en vanuit deze 
reserve € 650.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget 
transformatie sociaal domein.

2l Een bedrag van € 15.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het 
exploitatiebudget huisvestingskosten archief ten behoeve van het huisvestingsonderzoek 
regionaal archief.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen een bedrag van € 109.000 te onttrekken uit de 
bestemmingsreserve spoorse doorsnijdingen ten gunste van de algemene reserve.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2021-13).

12 2021_BW_00296 Burap-1 2021
Zaaknummer: 189285                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 4 juni 2021 om 13 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit Burap-1 2021 vast te stellen en aan te bieden aan het forum ter 
bespreking.
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13 2021_BW_00297 Voorjaarsnota 2021
Zaaknummer: 189284                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 4 juni 2021 om 13 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2021.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen bij het opstellen van de programmabegroting 
2022-2025 de volgende begrotingstechnische uitgangspunten te hanteren:

A: De meerjarenbegroting 2022 – 2025 te baseren op reële inkomsten en uitgaven.

B: Behoudens onttrekkingen uit de reserve Kapitaallasten en egalisatiereserves geen 
middelen te ramen vanuit een reserve ten behoeve van de reguliere exploitatie.

C: Voor het begrotingsjaar 2022 de jaarschijf 2022 uit de meerjarenbegroting 2021 – 
2024 te hanteren.

D: De structurele doorontwikkeling van de lonen vooralsnog op 1,5% te stellen.

E: De structurele prijsontwikkeling vast te stellen op 1,4%.

Besluitpunt 3
Het college besluit aan de raad voor te stellen bij het opstellen van de 
programmabegroting 2022-2025 de volgende besluiten te verwerken:

F: Het voorstel om de OZB heffing gebruikers niet-woningen over te hevelen naar de 
eigenaren niet-woningen zoals vorig jaar voorgesteld in de meerjarenbegroting te laten 
vervallen. De berekende meeropbrengsten van dit voorstel van €70.000 voor 2022 en 
€110.000 voor de jaren daarna gelijkelijk te verdelen over de gebruikers en eigenaren 
niet-woningen. 

G1: Jaarlijks een bedrag vrij te maken in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 voor het 
ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen en deze te doteren aan een nieuw 
reserve.

of

G2: Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen mee te nemen in de integrale 
afweging die in het najaar 2021 gemaakt wordt met betrekking tot alle projecten en 
plannen. In de meerjarenbegroting 2022 – 2025 hiervoor vooralsnog geen middelen vrij 
te maken.
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H: Het pand De Hanzehof voor een bedrag over te nemen van €7.400.000, zijnde de 
boekwaarde van de Hanzehof.

I: De afschrijvingslasten met betrekking tot het pand de Hanzehof gelijk in omvang te 
laten zijn met de huidige lasten van rente en aflossing inzake het pand de Hanzehof die na 
de overname door de gemeente verdwijnen.

J: Jaarlijks in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 een bedrag ter beschikking te stellen 
van €937.500 ten behoeve van het gebouw de Hanzehof en dit bedrag te storten in een 
nieuwe voorziening Hanzehof.

K: Jaarlijks in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 ten behoeve van de Oude IJsselbrug 
een extra bedrag van €300.000 te doteren aan de reserve Bruggen. 

L1: Jaarlijks een bedrag van €500.000 vrij te maken in de meerjarenbegroting 2022 - 
2025 voor het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsplan verkeer en 
verkeersveiligheid.

of

L2: Het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsplan verkeer en verkeersveiligheid mee 
te nemen in de integrale afweging die in het najaar 2021 gemaakt wordt met betrekking 
tot alle projecten en plannen. In de meerjarenbegroting 2022 - 2025 hiervoor vooralsnog 
geen middelen vrij te maken.

15 2021_BW_00299 Nota bodembeheer regio Achterhoek 2021 en de 
bijbehorende bodemkwaliteits- en 
bodemfunctieklassenkaarten regio Achterhoek 
Zaaknummer: 182073                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de Nota bodembeheer regio Achterhoek 2021, 
de bodemkwaliteits- en bodemfunctiekaarten voor de regio Achterhoek vast te stellen.


