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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 31 AUGUSTUS 2021

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester
mevrouw Eva Boswinkel, 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_00407 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 24 
augustus 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 augustus 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Eva Boswinkel

5 2021_BW_00410 Algemene machtigingen procesvertegenwoordiging 2021
Zaaknummer: 193300                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het 
hen toekomende bevoegdheden betreft, besluiten om de bijgaande Algemene machtiging 
2021 vast te stellen (bijlage 1), onder gelijktijdige intrekking van de Algemene 
machtiging 2020, beiden met ingang van 1 september 2021. 

Besluitpunt 2
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Het college van burgemeester en wethouders besluit om de bijgaande Algemene 
machtiging uithuisplaatsing minderjarigen 2021 vast te stellen (bijlage 2), onder 
gelijktijdige intrekking van de Algemene machtiging jeugdzaken 2020, beiden met 
ingang van 1 september 2021. 

Annelies de Jonge

6 2021_BW_00411 Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming
Zaaknummer: 192456                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit tot het aangaan van de bijgaande Raamovereenkomst (inclusief 
algemene voorwaarden, annexen en bouwstenen) in het kader van de Gelderse 
Verbeteragenda jeugdbescherming met de jeugdbeschermingsorganisaties met ingang 
van 1 januari 2022.

Besluitpunt 2
Het college besluit om akkoord te gaan met de door de gemeente Zutphen te maken 
kosten voortkomend uit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming, zoals de 
ophoging van de tarieven voor de jeugdbeschermingsorganisaties, de inzet van een 
beschikbaarheidsapp, de inrichting van de monitoring en de bovenregionale 
projectleiding.

Besluitpunt 3
Het college c.q. de burgemeester, ieder voor zover het  zijn bevoegdheid betreft, besluiten 
aan de ambtelijk opdrachtgever van het Zorgregioteam Midden IJssel Oost Veluwe 
(manager van de gemeente Apeldoorn), mandaat, volmacht, machtiging c.q. opdracht te 
verlenen inzake verdere besluitvorming en ondertekening van de bijgaande 
Raamovereenkomst, onder voorbehoud van instemming van het college bij substantiële 
wijziging van de Raamovereenkomst cum annexes.


