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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 14 SEPTEMBER 2021

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester
mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; 
mevrouw Laura Werger, Wethouder; 
mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; de heer Hendri Kasteel, Loco-secretaris

Afwezig:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder
mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00428 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 7 
september 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 7 september 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Eva Boswinkel

5 2021_BW_00431 Meerjarenbegroting 2022-2025
Zaaknummer: 196096                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de jaarschijf 2022 van de programmabegroting 
Zutphen 2022 - 2025 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarschijven 2023 - 
2025 uit de programmabegroting Zutphen 2022 - 2025.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de voorgenomen investeringen voor het 
begrotingsjaar 2022 zoals opgenomen in de programmabegroting 2022 - 2025 vast te 
stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen een nieuwe reserve Hanzehof te vormen.

7 2021_BW_00432 Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de 
Cleantech Regio
Zaaknummer: 161284                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Forum te informeren over de afdoening van Forum toezegging 
nummer 21-04 over de Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 conform 
bijgevoegd memo.

Annelies de Jonge

9 2021_BW_00434 Bestemmingsplan Noorderhaven, Kompaan College
Zaaknummer: 186248                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Noorderhaven, Kompaan 
College (NL.IMRO.0301.bp0218NHavenVeld20-vs01), gewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen zoals 
bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

11 2021_BW_00436 Onderzoek inrichting lichte jeugdhulp gemeente 
Zutphen
Zaaknummer: 193135                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit op basis van het onderzoek naar de gewenste inrichting van lichte 
jeugdhulpverlening in Zutphen te kiezen voor scenario 3 (uitvoering door externe 
partijen).

Besluitpunt 2
Het college besluit opdracht te geven voor de nadere uitwerking van scenario 3 (afgerond 
december 2021) en daarin mee te nemen welke doorgroeimogelijkheden er op termijn 
zijn.

Laura Werger

13 2021_BW_00438 In procedure brengen wijzigingsplan Lochemseweg 2 
Zaaknummer: 191651                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan "Lochemseweg 2 Warnsveld” in 
procedure te brengen.
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14 2021_BW_00439 In procedure brengen ontwerp omgevingsplan Landelijk 
gebied 
Zaaknummer: 93223                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de “Vooroverleg- en inspraaknota omgevingsplan “Landelijk gebied” 
en de nota “Ambtshalve wijzigingen van fase voorontwerpbestemmingsplan naar fase 
ontwerp omgevingsplan Landelijk gebied” vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de reactie op het advies van de Commissie voor de m.e.r. vast te 
stellen.

Besluitpunt 3
Het college besluit het ontwerp “Omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte) Landelijk gebied”, inclusief de bijbehorende planMER, in procedure te 
brengen. 

Besluitpunt 4
Het college besluit het forum bij te praten over de stand van zaken (proces en inhoud) in 
het kader van de pilot onder de Omgevingswet middels een presentatie in het forum.

16 2021_BW_00441 Plan van aanpak oprichting Sport- en 
accommodatiebedrijf
Zaaknummer: 153714                                   
Goedgekeurd

Afwezig bij de bespreking van dit punt:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het bijgaande Plan van Aanpak Oprichting en 
Inrichting Sport- en Accommodatiebedrijf Zutphen (SAZ) (versie 16 juli 2021) en het 
functieprofiel directeur/bestuurder SAZ.  

Besluitpunt 2
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Het college besluit de raad te informeren over de voortgang van de oprichting van het 
Sport- en accommodatiebedrijf door middel van bijgevoegd memo.


