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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 16 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_00546 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 9 
november 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 9 november 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2021_BW_00549 Benoeming leden hoofdstembureau 2022-2025
Zaaknummer: 199855                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de leden van het hoofdstembureau (tevens centraal stembureau) te 
benoemen conform bijgaand besluit en dit besluit aan hen door middel van bijgaande 
brief bekend te maken.

Eva Boswinkel
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6 2021_BW_00550 Vaststelling jaarrekening 2020 Luchthaven Teuge
Zaaknummer: 198546                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om in te stemmen met bijgaande jaarstukken over het jaar 2020 van 
de NV Luchthaven Teuge.

8 2021_BW_00552 Aanvullende activiteit Regeling Reductie Energiegebruik 
- warmtescans
Zaaknummer: 154467                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het laatste resterende budget van de Rijksbijdrage Regeling Reductie 
Energiegebruik in te zetten voor een Warmtescanproject bij 500 koopwoningen.

Besluitpunt 2
Het college besluit Sobolt opdracht te geven voor de warmtescans voor maximaal 
€ 23.000,- exclusief btw, en de gemeentelijke repro voor het versturen van 500 
bewonersbrieven voor maximaal € 300,- exclusief btw.

Besluitpunt 3
Het college besluit EnergieAdviesZutphen opdracht te geven voor maximaal € 3.000,- 
exclusief btw voor het geven van telefonisch advies aan woningeigenaren naar aanleiding 
van de warmtescans, en dit te financieren uit het reguliere budget Regeling Reductie 
Energiegebruik.

Annelies de Jonge

9 2021_BW_00553 Wijzigingen raamovereenkomst Wmo- en Jeugdzorg en 
indexering bijbehorende tarieven per 1 januari 2022
Zaaknummer: 198792                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Raamovereenkomst Wmo- en Jeugdhulp (bijlage 3), de Algemene 
Voorwaarden Sociaal Domein (bijlage 4), het Zorgproductenboek (bijlage 5) en het 
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Administratieprotocol (bijlage 6) per 1 januari 2022 te wijzigen conform de in bijlage 1 
aangegeven wijzigingen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de Productcodetabel 2022 (bijlage 7) vast te stellen waarin de 
indexatie van de tarieven voor 2022 is verwerkt.

Besluitpunt 3
Het college c.q. de burgemeester, ieder voor zover het  zijn bevoegdheid betreft, besluiten 
aan de ambtelijk opdrachtgever van het Zorgregioteam Midden-IJssel/Oost-Veluwe, 
mevrouw H. Bogers, mandaat, volmacht, machtiging c.q. opdracht te verlenen inzake 
verdere besluitvorming, ondertekening en uitvoering van de bijgaande 
Raamovereenkomst, onder voorbehoud van instemming van het college bij substantiële 
wijziging van de Raamovereenkomst cum annexes.

10 2021_BW_00554 Corona middelen jeugd 2022
Zaaknummer: 132678                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit aan de raad voor te stellen om de begroting 2022, kostenplaats 
6630402 budget zorg in natura jeugd, incidenteel op te hogen vanuit de reserve corona 
met een bedrag van €600.000 in verband met een toename van de kosten jeugdhulp door 
corona.

Besluitpunt 2
Het college besluit aan de raad voor te stellen om de begroting 2022 dienovereenkomstig 
te wijzigen (2022-4).

11 2021_BW_00555 Subsidie Stichting Achterhoek Toerisme 2022 t/m 2025
Zaaknummer: 193275                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Stichting Achterhoek Toerisme in de periode 2022 tot en met 2025 
een jaarlijkse subsidie te verlenen ter grootte van maximaal € 50.000 per jaar.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad hierover te informeren.

Laura Werger
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12 2021_BW_00556 Besluiten op bezwaar tegen geslotenverklaring 
Kerkpad/Kapperallee
Zaaknummer: 194953                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit bezwaarschrift A ontvankelijk en ongegrond te verklaren conform 
bijgevoegde brief. 

Besluitpunt 2
Het college besluit het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand van 
bezwaarmaker A af te wijzen.

Besluitpunt 3
Het college besluit bezwaarschrift B niet-ontvankelijk te verklaren conform bijgevoegde 
brief.

13 2021_BW_00557 Oprichting sport- en accommodatiebedrijf
Zaaknummer: 153714                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om conform het bijgevoegde ontwerpbesluit de besloten vennootschap 
ZSA BV op te richten, onder voorbehoud dat de raad geen wensen en bedenkingen 
kenbaar maakt die van invloed zijn op de inhoud van de voor de oprichting benodigde 
documenten. 

Besluitpunt 2
Het college besluit de concept statuten, de concept Governance code en het bestuurlijk 
kader voor de besloten vennootschap ZSA BV vast te stellen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken over het besluit tot oprichting van de besloten vennootschap ZSA BV.

Besluitpunt 4
Het college besluit het 'Tarievenblad gemeentelijke (sport-)accommodaties 2022' vast te 
stellen onder voorbehoud van goedkeuring van de uitgangspunten door de raad.

Besluitpunt 5
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Het college besluit daartoe de raad voor te stellen akkoord te gaan met de volgende 
uitgangspunten om te hoogte van de huurtarieven voor gemeentelijke 
(sport)accommodaties van te stellen:

1. een gelijk speelveld: alle gebruikers betalen (per type accommodatie) een 
vergelijkbaar tarief;

2. afwijkingen van dit tarief vinden plaats op basis van gemeentelijk beleid;
3. de kostprijs vormt de basis van de gehanteerde tarieven;
4. het gemeentebestuur bepaalt elke 4 jaar het maatschappelijk tarief door het 

dekkingspercentage van de kostprijs te bepalen;
5. aan vaste gebruikers kan een korting van 5% op het maatschappelijk tarief 

gegeven worden;
6. de huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd met de Consumenten Prijsindex.

Besluitpunt 6
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van het Tarievenblad 
gemeentelijke sportaccomodaties 2022, met daarin de door de besloten vennootschap 
ZSA BV te hanteren huurtarieven voor het jaar 2022.

Besluitpunt 7
Het college besluit bij het opstellen van de startbegroting voor ZSA BV de 
uitgangspunten uit de businesscase voor het Sport- en accommodatiebedrijf te hanteren. 

Besluitpunt 8
Het college besluit het onderhoudsniveau van de sport- en cultuuraccommodaties 
blijvend vast te stellen op niveau 3 op basis van geactualiseerde meerjaren 
onderhoudsplannen. 

14 2021_BW_00558 Presentatie in forum over Inburgering en Participatie
Zaaknummer: 200034                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Forum te informeren over de actualiteiten met betrekking tot 
Inburgering en Participatie.


