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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 15 JUNI 2021

Samenstelling

Aanwezig:
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:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00315 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 8 juni 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 8 juni 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Mathijs ten Broeke

6 2021_BW_00319 Raad informeren over GGD Takendiscussie
Zaaknummer: 189242                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de GGD Takendiscussie conform 
bijgevoegd memo. 
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7 2021_BW_00320 Presentatie in forum over structuurbeeld Klein Vaticaan
Zaaknummer: 97832                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het forum te informeren over het Structuurbeeld Klein Vaticaan door 
middel van bijgevoegde presentatie.

8 2021_BW_00326 Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024, De stad als 
podium
Zaaknummer: 171352                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 18 juni 2021 om 12 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de Cultuurnota gemeente Zutphen 2021 - 2024 
'De stad als podium' vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen een werkbudget beschikbaar te stellen van € 
42.500 voor de uitvoering van de Cultuurnota 2021 - 2024 en dit te dekken uit de reserve 
cultuur.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2021-16)

Annelies de Jonge

10 2021_BW_00322 Ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven, Kompaan 
College
Zaaknummer: 186248                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Kompaan College Noorderhaven te Zutphen’ d.d. 20 mei 2021, waarin wordt 
geconcludeerd dat er geen milieueffectrapportage nodig is.
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Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Noorderhaven, 
Kompaan College’ (NL.IMRO.0301.bp0218NHavenVeld20-on01), en deze inclusief 
bijlagen, de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Kompaan College 
Noorderhaven’ en het ontwerpbesluit hogere waarde geluid ter inzage te leggen.

11 2021_BW_00323 Verlengen raamovereenkomst Wmo- en Jeugdzorg met 
twee jaar tot en met 31 december 2023
Zaaknummer: 189675                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Raamovereenkomst Individuele voorzieningen voor jeugdigen en 
maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wmo en 
Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ met twee jaar te verlengen tot en met 
31 december 2023.

Besluitpunt 2
Het college besluit de contractonderdelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit de 
raamovereenkomst (zoals genoemd in besluitpunt 1) bovenregionaal in te kopen en 
daarom niet te verlengen onder voorwaarde dat het nieuwe contract voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering per 1 januari 2022 ingaat.

Besluitpunt 3
Het college besluit te onderzoeken hoe de Wmo- en jeugdzorg na 31 december 2023 het 
meest bij de Zutphense ambities passend kan worden ingekocht. De conclusie van dit 
onderzoek wordt uiterlijk eind 2022 opgeleverd.

Laura Werger

12 2021_BW_00324 Aanvullende activiteiten Regeling Reductie 
Energiegebruik - campagne Zet 'm op 60 en cv-tuning
Zaaknummer: 154467                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het resterende budget van de Rijksbijdrage Regeling Reductie 
Energiegebruik in 2021 in te zetten voor de campagnes cv-tuning en Zet 'm op 60 bij 
koopwoningen.

Besluitpunt 2
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Het college besluit ZutphenEnergie opdracht en subsidie van in totaal € 38.908,-- 
exclusief BTW te geven voor het in 2021 uitvoeren van de campagne cv-tuning.

Besluitpunt 3
Het college besluit subsidie ad € 22.500,- aan ZutphenEnergie te verlenen voor de 
campagne Zet ‘m op 60 bij koopwoningen in 2021.

Besluitpunt 4
Het college besluit de al verleende subsidiebeschikking ad € 20.000,- voor de campagne 
Zet ‘m op 60 bij koopwoningen uit te breiden naar huurwoningen.


