
 

1/5

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 12 OKTOBER 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; 
de heer Michiel Wasser, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, 
Gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00484 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 5 oktober 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 5 oktober 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Eva Boswinkel

5 2021_BW_00487 Concept Transitievisie Warmte 2021
Zaaknummer: 162974                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de concept Transitievisie Warmte vast te stellen en via diverse 
kanalen te presenteren aan inwoners en andere belanghebbenden.

6 2021_BW_00488 Integrale laadvisie en plaatsingsbeleidsplan gemeente 
Zutphen 2021 en samenwerkingsovereenkomst provincie 
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Overijssel EU aanbesteding publieke laadinfrastructuur
Zaaknummer: 177451                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de bijgaande Integrale laadvisie en plaatsingsbeleidsplan gemeente 
Zutphen 2021 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit om akkoord te gaan met de Europese aanbesteding publieke 
laadinfrastructuur Gelderland-Overijssel en de bijgaande Overeenkomst voor het 
realiseren en exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte met de provincie 
Overijssel aan te gaan. 

Besluitpunt 3
Het college respectievelijk de burgemeester besluiten om de contractmanager in dienst bij 
de provincie Overijssel terzake de concessieovereenkomst voor het realiseren en 
exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte 2022-2025 mandaat en machtiging 
respectievelijk volmacht te verlenen, met de mogelijkheid van ondermandaat en onder 
volmacht, conform het bijgaande Mandaat- en volmachtbesluit.

 

Annelies de Jonge

8 2021_BW_00490 Aanvraag Impulsgelden regio Achterhoek
Zaaknummer: 196374                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de bijgaande Regionale Adaptatie Strategie 
stedelijk gebied Achterhoek+, onderdeel stedelijk/bebouwd gebied.

Besluitpunt 2
Het college besluit om bijgaande “Samenwerkingsovereenkomst Achterhoek+ in het 
kader van de subsidieaanvraag IMPULS voor Ruimtelijke Adaptatie” aan te gaan.

Besluitpunt 3
Het college besluit in te stemmen met het indienen van een subsidieaanvraag IMPULS 
door de werkregio Achterhoek+.

Besluitpunt 4
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Het college besluit in te stemmen met het voorstel dat de besluitvorming over de 
IMPULS-aanvraag plaatsvindt in het Bestuurlijk Overleg Water Achterhoek+.

Besluitpunt 5
Het college respectievelijk de burgemeester besluiten om aan het college van 
burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Aalten, als 
penvoerder, mandaat respectievelijk volmacht, opdracht en machtiging te verlenen voor 
het indienen van de subsidieaanvragen IMPULS (3 tranches) namens de werkregio 
Achterhoek+ en het ondertekenen van bijbehorende correspondentie namens de 
werkregio Achterhoek+, met de instructie/ onder de voorwaarden dat hierover 
besluitvorming heeft plaatsgevonden in het Bestuurlijk Overleg Water Achterhoek+ én 
dat het bepaalde in de Samenwerkingsovereenkomst Achterhoek+ in het kader van de 
subsidieaanvraag IMPULS voor Ruimtelijke Adaptatie in acht wordt genomen.

 

9 2021_BW_00491 Voortgangsrapportage Rivier in de stad 1e halfjaar 2021
Zaaknummer: 90892                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de bijgaande rapportage over de voortgang van het Programma Rivier 
in de Stad over het 1e halfjaar 2021 vast te stellen en ter informatie aan de raad te sturen.

10 2021_BW_00492 Eigendomsoverdracht Paulus Potterstraat 4/4a/4b 
conform onderwijswetgeving
Zaaknummer: 196866                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de bijgaande Verklaring buiten gebruikstelling op grond van 
artikel 110 Wet op het Primair Onderwijs met betrekking tot het gebouw aan de Paulus 
Potterstraat 4a (voormalige De Wegwijzer) 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
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Het college besluit om de teamleider Grondzaken en Vastgoed op te dragen het juridisch 
eigendom van de Paulus Potterstraat 4, 4a en 4b over te dragen aan de Stichting Archipel 
Onderwijs.

Besluitpunt 4
Het college besluit de teamleider Grondzaken en Vastgoed op te dragen een recht van 
overpad te vestigen ten laste van het perceel dat ten dienste staat aan het perceel dat aan 
Stiching Archipel Onderwijs wordt overgedragen.

11 2021_BW_00493 Beschikbaar stellen krediet inpassing Isendoornstraat 3
Zaaknummer: 196870                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit, onder toepassing van artikel 13 van de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015, het voor de inpassing van het Baudartius 
College in het gebouw aan de Isendoornstraat 3 door de gemeenteraad beschikbare 
krediet (€ 1.800.000) vrij te geven.

Besluitpunt 2
Het college besluit tot uitbetaling aan de Stichting Achterhoek VO van een 
voorbereidingskrediet voor de inpassing van het Baudartius College in het gebouw aan de 
Isendoornstraat 3 van € 126.000 zijnde 7% van het krediet van € 1.800.000

Laura Werger

12 2021_BW_00494 Raad informeren over de stand van zaken over de motie 
Doorbraak voor kinderen in armoede (2021-M0024)
Zaaknummer: 197735                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken over de motie 
Doorbraak voor kinderen in armoede (2021-M0024) conform bijgevoegd memo. 

13 2021_BW_00495 Vaststellen Definitief Ontwerp Park en kavelprijzen 
Helbergen fase 2 
Zaaknummer: 143647                                   
Goedgekeurd
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het bijgaande definitief ontwerp (DO), bestaande uit een 
Stedenbouwkundig plan, Inrichtingsplan en Beeldkwaliteitsplan, Park Helbergen fase 2 
vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad hierover te informeren door het definitief ontwerp (DO) te 
presenteren in een Forum.

Besluitpunt 3
Het college besluit de kavelprijzen voor Helbergen fase 2 vast te stellen, conform Bijlage 
4.


