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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 26 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; 
mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-
secretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00498 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 12 
oktober 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 12 oktober 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Eva Boswinkel

6 2021_BW_00502 Lening verstrekken aan Alliander
Zaaknummer: 195829                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander 
te verstrekken voor een bedrag van 3 miljoen euro tegen een rente van de 10-jaars swap 
rate en een marktconforme opslag van 1,975%.

Besluitpunt 2
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Het college besluit deze verstrekking, gelet op artikel 3, onder d. van het Treasurystatuut 
gemeente Zutphen 2019, niet aan de raad voor te leggen voor wensen en bedenkingen, 
omdat er sprake is van een laag risicoprofiel, maar wel de raad hierover te informeren (in 
het kader van de actieve informatievoorziening). 

Besluitpunt 3
Het college respectievelijk de burgemeester besluit om de wethouder Financiën voor de 
uitvoering van besluitpunt 1 mandaat respectievelijk volmacht, opdracht en machtiging te 
verlenen.

7 2021_BW_00503 Subsidievaststelling cadeaubonnen Regeling Reductie 
Energiegebruik
Zaaknummer: 154467                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de verleende subsidie aan het Regionaal Energie Loket Backoffice 
voor cadeaubonnen aan woningeigenaren binnen de Regeling Reductie Energiegebruik 
(RRE) voor de jaren 2020-2021 vast stellen op € 151.544,59.

Besluitpunt 2
Het college besluit het aan REL teveel betaalde subsidievoorschot ad € 13.210,91 terug te 
vorderen.

Mathijs ten Broeke

10 2021_BW_00510 Forum informeren over de reactie van het college op het 
initiatiefraadsvoorstel van PvdA, SP, GroenLinks en 
Stadspartij 'Meer betaalbare woningen in Zutphen' 
(2021-0092)
Zaaknummer: 198235                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college heeft op 20 oktober 2021 besloten om met bijgevoegd memo het Forum te 
informeren over de reactie van het college op het initiatiefraadsvoorstel van de fracties 
van PvdA, SP, GroenLInks en Stadspartij van 14 september 2021 voor meer betaalbare 
woningen in Zutphen (2021-0092). 

Annelies de Jonge
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11 2021_BW_00506 Regiodeal Toekomstbestendige Bedrijventerreinen
Zaaknummer: 189961                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de bijgaande Samenwerkingsovereenkomst regiodeal programma 
toekomstbestendige bedrijventerreinen Cleantech Regio van VNO-NCW aan te gaan.

Besluitpunt 2
Het college besluit kennis te nemen van het projectenoverzicht behorende bij de 
Regiodeal onderdeel  Toekomstbestendige bedrijventerreinen Cleantech Regio.

12 2021_BW_00507 Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) regio 
Midden-IJssel Zuid 2022-2027
Zaaknummer: 198606                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van het bijgaande Regionaal plan Onderwijsvoorzieningen 
2022-2027, zoals de scholen in het Voortgezet onderwijs in de regio Midden-IJssel Zuid 
dit hebben opgesteld en zoals dat voor 1 november 2021 bij het ministerie van OCW 
moet worden ingediend.

Besluitpunt 2
Het college stelt vast dat het in artikel 74a, vijfde lid Wet op het primair Onderwijs 
bedoelde 'Op Overeenstemming Gerichte" Overleg heeft plaatsgevonden, wat tot 
overeenstemming heeft geleid én dat er op basis van het Regionaal Plan 
Onderwijsvoorzieningen 2022-2027 geen huisvestingsconsequenties voor de vestigingen 
van de scholen in de gemeente Zutphen zijn.

Besluitpunt 3
Het college besluit de bijgaande 'Verklaring over het gevoerde op overeenstemming 
gericht overleg op basis van art. 74a lid 5 WVO' te ondertekenen en voor de feitelijke 
ondertekening machtiging te verlenen aan de portefeuillehouder Onderwijshuisvesting.

Laura Werger

13 2021_BW_00508 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021-2
Zaaknummer: 192119                                   
Goedgekeurd
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 
2021-2 (bijlage) vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2021-19).


