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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 13 JULI 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_00358 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 juli 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 6 juli 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Mathijs ten Broeke

6 2021_BW_00362 Nieuwe generieke achtervang overeenkomst tussen het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeenten
Zaaknummer: 190659                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de bijgaande nieuwe generieke achtervang overeenkomst met het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) per 1 augustus 2021 aan te gaan.

Besluitpunt 2
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Het college besluit kennis te nemen van de uitgangspunten voor de toekomstige wijziging 
van de bestaande achtervangovereenkomst(en), zoals vermeld in de begeleidende brief 
bij de nieuwe generieke achtervangovereenkomst van 17 mei 2021.

7 2021_BW_00363 Zutphense aanpak van eenzaamheid
Zaaknummer: 191333                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Zutphense aanpak van eenzaamheid 2021-2025 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad te informeren over de Zutphense aanpak van eenzaamheid 
2021-2025. 

8 2021_BW_00373 Definitieve gunning huishoudelijke zorg
Zaaknummer: 173807                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 15 juli 2021 om 15 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de opdracht inzake Huishoudelijke zorg 2021-2025 definitief te 
gunnen aan en de overeenkomst uitvoeringspartner HZ 2021-2025 aan te gaan met: 

1. T-zorg b.v.
2. De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) b.v.
3. Coöperatie Help Gewoon Nederland U.A.

onder de voorwaarde dat partijen instemmen met de te maken afspraken over de doelen 
en wijze waarop het beoogde partnerschap invulling moet krijgen.

Besluitpunt 2
Het college besluit aan de overeenkomst uitvoeringspartner HZ 2021-2025 een addendum 
toe te voegen, waarin de afspraken zijn opgenomen zoals bedoeld onder 1.

Annelies de Jonge

9 2021_BW_00364 Geen financiële bijdrage aan programma Niet Actief 
Beveiligde Overwegen
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Zaaknummer: 191281                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de raad geen voorstel voor te leggen voor het beschikbaar stellen 
van financiële middelen voor  het beveiligen van Niet Actief Beveiligde Overwegen 
(NABO's) in de gemeente en aan Prorail BV bijgaande brief te sturen.

Laura Werger

10 2021_BW_00365 Sociaal Jaarverslag 2020
Zaaknummer: 191742                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 16 juli 2021 om 9 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van het Sociaal Jaarverslag 2020.

11 2021_BW_00366 Verlenging Leidraad uitvoering huurkorting 
gemeentelijk vastgoed 
Zaaknummer: 185902                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de op 6 april 2021 vastgestelde Leidraad uitvoering huurkorting 
gemeentelijk vastgoed gemeente Zutphen te verlengen voor de periode van 1 april 2021 
tot 1 juli 2021, waarbij in de leidraad voor "31 maart 2021" gelezen moet worden "30 
juni 2021",  voor "1 april 2021" gelezen moet worden "1 juli 2021" en voor "1 juli 2021" 
gelezen moet worden "1 oktober 2021". 

Besluitpunt 2
Het college besluit dat op verzoek van een huurder individuele betalingsregelingen 
kunnen worden getroffen voor betaling van de verschuldigde huur over de periode van 1 
april 2021 tot 1 juli 2021. 

Besluitpunt 3
Het college respectievelijk de burgemeester besluit om de teamleider Grondzaken en 
Vastgoed mandaat respectievelijk volmacht, opdracht en machtiging te verlenen voor het 
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uitvoeren van de Leidraad uitvoering huurkorting gemeentelijk vastgoed gemeente 
Zutphen voor de periode van 1 april 2021 tot 1 juli 2021.

Besluitpunt 4
Het college besluit om de financiële effecten te verwerken in de betreffende BURAP.

13 2021_BW_00368 Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de 
Cleantech Regio
Zaaknummer: 161284                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van het ontwerp 
van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio zoals aangeboden 
door de stuurgroep. 

Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om de 
inspraaknotitie “ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio” 
d.d. 8 juli 2021 en de nota met ambtshalve wijzigingen, d.d. 29 juni 2021 vast te stellen. 

Besluitpunt 3
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om de 
stuurgroep te vragen voorgenomen aanpassingen aan te brengen in de definitieve RES 
1.0. 

Besluitpunt 4
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om te 
besluiten dat op basis van de ontwerp RES 1.0, het eigen onderzoek én de vigerende 
Visie Landelijk Gebied er potentiële grootschalige mogelijkheden in Zutphen zijn voor 
grootschalige windenergie bij De Mars/Zutphen-Noord en zonneparken tot 10 ha in de 
Overmarsch en tot 20 ha in het Zutphens Broekgebied.

14 2021_BW_00369 Aanvulling borgstelling Be Quick
Zaaknummer: 178706                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit, aanvullend op zijn besluit van 2 februari 2021 en op verzoek van de 
kredietgevers het besluit uit te breiden en zich ten behoeve van geldgeefster 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen voor de juiste nakoming van de 
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verplichting tot betaling van al hetgeen geldgeefster van geldneemster danwel haar 
rechtsopvolgster onder algemene titel, uit hoofde van de overeenkomst van geldlening te 
vorderen heeft of zal hebben, zulks onder afstanddoening van alle rechten, bevoegdheden 
en verweermiddelen bij de wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen, in het 
bijzonder van die welke de borg al dan niet te harer bevrijding zou kunnen ontlenen aan 
het bepaalde in de artikelen 6:139, 6:154, 7:852, 7:853 en 7:856 lid 1 van het Burgerlijk 
Wetboek, en voorts van alle rechten, welke de borg te harer bevrijding zou kunnen 
ontlenen aan door haar met geldneemster gesloten overeenkomst(en) en/of gemaakte 
afspraken en aan door haar aan geldneemster in verband met de borgtocht gestelde 
voorwaarden.

15 2021_BW_00370 Vestiging van een uitsluitend recht voor de uitvoering 
van de Gemeentepolis van de gemeente in de periode 
2022-2024
Zaaknummer: 191199                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de bijgaande Verordening vestiging uitsluitend 
recht Gemeentepolis gemeente Zutphen 2021 vast te stellen (bijlage 1).

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de benodigde extra dekking voor de nieuwe 
Gemeentepolis ter hoogte van € 250.000,- vanaf 2022 budgetneutraal te verwerken 
binnen het product minimabeleid van programma 4 en dit te verwerken in de 
programmabegroting 2022-2025.

Besluitpunt 3
Het college besluit om de bijgevoegde schriftelijke reactie op het advies van de Brede 
Adviesraad Sociaal Domein (BASD) te verzenden naar de BASD (bijlage 4). 

16 2021_BW_00371 Opdrachtverlening TenneT voor basisontwerp 
verkabeling
Zaaknummer: 191849                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om TenneT opdracht te geven voor het opstellen van het basisontwerp 
voor de verkabeling op basis van de voorkeursvarianten uit de haalbaarheidsstudie, 
conform bijgaande offerte inclusief de optionele onderzoeken.
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