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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 7 SEPTEMBER 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; de heer Hendri Kasteel, Loco-secretaris

Afwezig:
mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00416 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 31 
augustus 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d.  31 augustus 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2021_BW_00419 Raad informeren over vijfmeting asielszoekerscentrum 
Zaaknummer: 195174                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de vijfmeting leefbaarheid en veiligheid 
azc-Voorsterallee conform bijgevoegd memo. 
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6 2021_BW_00420 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de opvang 
van vluchtelingen in Zutphen 
Zaaknummer: 195705                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fracties GroenLinks, CU, CDA, VVD, 
D66, PvdA Stadspartij en Kieslokaal over de opvang van vluchtelingen in Zutphen te 
beantwoorden conform conceptbrief. 

Annelies de Jonge

7 2021_BW_00421 Vaststellen vergoeding aanpassing gebouw Baudartius 
Isendoornstraat 1
Zaaknummer: nummer is aangevraagd                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de vergoeding aan Stichting Achterhoek VO voor aanpassing van het 
gebouw aan de Isendoornstraat 1 vast te stellen op € 1.449.794,64.

8 2021_BW_00422 Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw Kompaan 
College
Zaaknummer: 148453                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het voor de nieuwbouw van het Kompaan College door de 
gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet (€ 18.485.000) vrij te geven. 

Besluitpunt 2
Het college besluit tot uitbetaling aan de Stichting Achterhoek VO van een 
voorbereidingskrediet voor het Kompaancollege van € 1.285.550 zijnde 7% van de 
taakstellende investeringskosten van € 18.365.000.

Besluitpunt 3
Het college besluit na toetsing en goedkeuring van het plan en de begroting het krediet 
voor de nieuwbouw definitief vast te stellen en het resterende bedrag in termijnen uit te 
keren.
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Besluitpunt 4
Het college besluit aan de nieuwbouw van het Kompaan College de voorwaarde te 
verbinden dat het schoolbestuur binnen 3 maanden na de ingebruikname van de 
nieuwbouw het juridisch eigendom van de locaties Wijnhofstraat 1 en Isendoornstraat 1 
conform artikel 76u WVO overdraagt aan de gemeente. 

9 2021_BW_00423 Eigendomsoverdracht Berkenlaan 389 conform 
onderwijswetgeving
Zaaknummer: 155047                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de bijgaande Verklaring buiten gebruikstelling op grond van 
artikel 76u Wet op het voortgezet onderwijs met betrekking tot het gebouw aan de 
Berkenlaan 389 vast te stellen. 

Besluitpunt 2
Het college besluit om de teamleider Grondzaken en Vastgoed op te dragen de verklaring 
in te laten schrijven in de openbare registers.

Besluitpunt 3
Het college besluit om de teamleider Grondzaken en Vastgoed op te dragen het juridisch 
eigendom van de Berkenlaan 389 over te dragen aan het schoolbestuur van het Isendoorn 
College.

10 2021_BW_00424 Verlening subsidie 'specifieke uitkering ventilatie in 
schoolgebouwen'
Zaaknummer: 190187                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit aan de stichting Achterhoek VO een bedrag van maximaal € 
703.027,50 aan subsidie te verlenen voor verbetering van de ventilatie en het 
binnenklimaat in het Eligant Lyceum, Isendoornstraat 3 in Zutphen, conform het besluit 
van 18 februari 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties.

Besluitpunt 2
Het college besluit aan de stichting Achterhoek VO een bedrag van maximaal € 
150.000,00 aan subsidie te verlenen voor verbetering van de ventilatie en het 
binnenklimaat in het Praktijkonderwijs Zutphen, Paulus Potterstraat 12A in Zutphen, 
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conform het besluit van 17 februari 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninksrijksrelaties.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen om de begroting 2021 via een 
verzamelwijziging aan te passen.

Laura Werger

11 2021_BW_00425 Raad informeren over initiatief windturbines IJsselwind
Zaaknummer: 70505                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college heeft op 3 september 2021 besloten de gemeenteraad te informeren over de 
vernietiging van het bestemmingsplan 'Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind' 
en een andere belangrijke uitspraak van de Raad van State met betrekking tot 
windenergie en de betekenis daarvan voor windplan IJsselwind conform bijgevoegd 
memo.


