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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 9 NOVEMBER 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_00529 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 
november 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 2 november 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Eva Boswinkel

5 2021_BW_00532 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 
2022
Zaaknummer: 198791                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen om de volgende belastingverordeningen vast te 
stellen:

1. Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2022; 
2. Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2022;
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3. Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zutphen 2022; 
4. Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2022;
5. Legesverordening gemeente Zutphen 2022;
6. Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2022;
7. Verordening parkeerbelasting gemeente Zutphen 2022;
8. Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2022;
9. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2022;

10. Verordening forensenbelasting gemeente Zutphen 2022;
11. Verordening havengeld gemeente Zutphen 2022;
12. Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2022;
13. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2022;
14. Verordening tot intrekking van de Verordening precariobelasting ter zake van 

buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2021, met dien verstande 
dat deze laatste verordening van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich 
voor 1 januari 2022 hebben voorgedaan.

6 2021_BW_00533 Deelneming GR Tribuut aan Landelijke Vereniging 
Lokale Belastingen (LVLB)
Zaaknummer: 197572                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut 
belastingsamenwerking over het ontwerpbesluit tot deelneming in de Lokale Vereniging 
Lokale Belastingen (LVLB) dan wel het tijdens de raadsvergadering verhandelde aan te 
merken als wensen en bedenkingen.  

7 2021_BW_00534 Controleprotocol en normenkader accountantscontrole 
jaarrekening 2021
Zaaknummer: 198052                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen het 'Controleprotocol en normenkader 
accountantscontrole jaarrekening 2021' vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de goedkeuringstolerantie voor de jaarrekening 
2021 vast te stellen op 1% van de omvangbasis voor fouten en op 3% van de 
omvangbasis voor onzekerheden.
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Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen om de rapporteringstolerantie voor de 
jaarrekening 2021 vast te stellen op € 50.000.

8 2021_BW_00535 Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de 
Cleantech Regio
Zaaknummer: 161284                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo tot en met 11 november 2021 om 12.00 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de stuurgroep RES met 
betrekking tot de vaststelling van de eerste Regionale Energie Strategie voor de 
Cleantech Regio (RES 1.0) en besluit deze aanbiedingsbrief ter informatie aan de raad te 
sturen.

Besluitpunt 2
Het college besluit het eindverslag van de inspraak op de Ontwerp-RES 1.0 vast te stellen 
en de raad voor te stellen van het eindverslag van de inspraak op de Ontwerp-RES 1.0 
kennis te nemen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de eerste Regionale Energie Strategie voor de 
Cleantech Regio (RES 1.0) vast te stellen.

Besluitpunt 4
het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad voor te stellen; te 
besluiten dat de uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op de gemeente Zutphen, 
meegenomen worden in de voorbereiding van de Omgevingsvisie.

9 2021_BW_00536 Beantwoording schriftelijke raadsvragen 2021-V0018 
over De (beperkte)ontsluiting Leesten oost voor 
gemotoriseerd verkeer en voor korte termijn de overlast 
door bouwwerkzaamheden in deze wijk  
Zaaknummer: 186878                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de heer A. van Dijken van de ChristenUnie 
over de beperkte ontsluiting Leesten oost voor gemotoriseerd verkeer en voor korte 



4/6

termijn de overlast door bouwwerkzaamheden in deze wijk te beantwoorden conform 
conceptbrief. 

10 2021_BW_00537 Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021
Zaaknummer: 162974                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen om kennis te nemen van de reacties bij de 
concept Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen om de bijgaande Transitievisie Warmte 
gemeente Zutphen 2021 vast te stellen.

11 2021_BW_00538 Nieuw raadsvoorstel uitvoering amendement 
herschikking middelen cultuur voor €300.000 en 
amendement subsidie basisinstellingen Dat Bolwerck en 
Luxor
Zaaknummer: 196381                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de memo "college 04/11/2021 amendement €300.000 cultuur" vast te 
stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen in de meerjarenbegroting 2022 - 2025 voor de 
basisinstellingen Dat Bolwerck structureel €125.000 extra subsidie op te nemen en voor 
het Luxor theater €45.000. 

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen voor 2022 deze bedragen te onttrekken uit de 
Algemene Reserve en voor de jaren 2023 tot en met 2025 uit de positieve 
begrotingssaldo's. 

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen jaarlijks €130.000 extra te reserveren voor de 
cultuursector.

Besluitpunt 5
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Het college besluit de raad voor te stellen dit bedrag voor 2022 te onttrekken uit de 
Algemene Reserve en voor de jaren 2023 tot en met 2025 uit de positieve 
begrotingssaldo's. 

Besluitpunt 6
Het college besluit de raad voor te stellen het bedrag van €130.000 nog niet toe te voegen 
aan de meerjarenbegroting 2022 - 2025 maar beschikbaar te houden binnen de reserves.

Mathijs ten Broeke

12 2021_BW_00539 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over aanpak 
Eenzaamheid 2021-V0030
Zaaknummer: 198863                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie van D66 en de fractie van 
ChristenUnie over aanpak Eenzaamheid te beantwoorden conform conceptbrief. 

Annelies de Jonge

13 2021_BW_00540 Memo Pilot Sportcoaching Jongeren
Zaaknummer: 193633                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van de Pilot Sportcoaching jongeren, die ingezet wordt als 
voorliggende voorziening om te voorkomen dat jongeren (intensieve) jeugdzorg nodig 
hebben.

Besluitpunt 2
Het college neemt kennis van de financiële dekking voor de Pilot Sportcoaching 
jongeren.

Laura Werger

15 2021_BW_00542 Adviesrecht in het kader van de Omgevingswet
Zaaknummer: 173059                                   
Goedgekeurd

Notulen
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Embargo tot en met 12 november 2021 om 11.00 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit bijgaande memo aan de raad aan te bieden ter ondersteuning van haar 
dialoog over Adviesrecht onder de Omgevingswet.

16 2021_BW_00543 Forum informeren over de voorbereiding op de nieuwe 
Wet Inburgering 
Zaaknummer: 199872                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Forum te informeren over de voorbereidingen op de nieuwe Wet 
Inburgering conform bijgevoegd memo. 


