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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 21 SEPTEMBER 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 Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; de heer Hendri Kasteel, Loco-secretaris

Afwezig:
mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00445 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 14 
september 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 14 september 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Eva Boswinkel

6 2021_BW_00449 Vaststellen van de verleende subsidies boven € 100.000 
over het jaar 2020
Zaaknummer: 187848                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de verleende subsidies 2020 binnen programma 4 (Een vitale 
samenleving, iedereen doet mee) definitief vast te stellen op:
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a. € 164.200,- voor Stichting Ixta Noa; 

b. € 117.177,- voor Humanitas district Oost (Home Start);

c. € 678.608,- voor Stichting Yunio; 

d. € 270.030,- voor Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland; 

e. € 297.850,30 voor Dikkertje Dap. 

Besluitpunt 2
Het college besluit om binnen programma 4 (Een vitale samenleving, iedereen doet mee):

 de subsidiebeschikking waarbij aan Smallsteps een subsidie ad € 355.529,37 is 
verleend in te trekken;

 aan Smallsteps voor het jaar 2020 een subsidie te verlenen ad € 368.640,16;
 de aan Smallsteps voor het jaar 2020 verleende subsidie definitief vast te stellen 

op €368.640,16. 

Besluitpunt 3
Het college besluit de verleende subsidies 2020 binnen programma 5 (Aantrekkelijke 
stad, met een sterke economie) definitief vast te stellen op:

a. € 342.390,- voor Stichting Parkmanagement Zutphen;

b. € 252.000,- voor Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen; 

c. € 253.500,- voor Stichting Zutphen Promotie;

d. € 386.700 (jaarlijkse subsidie) + € 50.000,- (suppletiebijdrage) voor Stichting 
Sportaccommodaties Zutphen (Zwembad de IJsselslag).

7 2021_BW_00450 Burap-2 2021
Zaaknummer: 196701                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit Burap-2 2021 vast te stellen en aan te bieden aan het forum ter 
bespreking.

8 2021_BW_00458 Het vinden van €300.000 aan dekkingsmiddelen ten 
behoeve van de cultuursector
Zaaknummer: 196381                                   
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Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de notitie met dekkingsmogelijkheden ten behoeve van de uitvoering 
van het amendement "Structurele korting van €300.000 aanwenden als 
herschikkingsmiddelen cultuur" vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen een keuze te maken uit de vijf genoemde 
voorstellen, leidend tot een financiële opbrengst van €300.000 voor de uitvoering van de 
twee amendementen "Structurele korting van €300.000 aanwenden als 
herschikkingsmiddelen cultuur" en "Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck".

Mathijs ten Broeke

9 2021_BW_00451 Memo conclusies onderzoek naar 
woningvraagontwikkeling en beleidsrichting
Zaaknummer: 177472                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de jaarlijkse 'Factsheet Bevolking en Wonen 
(2021)' en het onderzoeksrapport 'Doorrekening van de woningvraagontwikkeling 
(gedateerd 18 augustus 2021)'.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad te informeren via bijgevoegd memo met conclusies over het 
woningmarktonderzoek en informatie over een beleidsrichting.

10 2021_BW_00452 Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 - inzet 
uitvoeringsbudget 
Zaaknummer: 182313                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om, via een verzamelbegrotingswijziging, de raad voor te stellen om 
de geoormerkte subsidie voor het uitvoeringsbudget lokaal preventieakkoord 2021, ter 
hoogte van € 30.000,-, in de begroting op te nemen en te bestemmen voor dit doel.
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Besluitpunt 2
Het college besluit, onder voorbehoud van de begrotingswijziging, € 20.000,- hiervan in 
2021 beschikbaar te stellen voor subsidieaanvragen voor preventieactiviteiten die 
bijdragen aan het stimuleren van een gezond gewicht en/ of het tegen gaan van roken, 
alcohol en/ of drugs, met name bij jongeren en met extra aandacht voor het bereiken van 
doelgroepen met een grote kans op gezondheidsachterstanden.

Besluitpunt 3
Het college besluit, onder voorbehoud van de begrotingswijziging, € 10.000,- hiervan in 
2021 in te zetten voor het aanjagen van het lokaal preventieakkoord, om te stimuleren dat 
de doelen van het lokaal preventieakkoord steeds meer bekend zijn bij en gedragen 
worden door organisaties en inwoners.   

Annelies de Jonge

11 2021_BW_00453 Bomenbeleidsplan, visie op Zutphense Bomen juli 2021
Zaaknummer: 193138                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen het " Bomenbeleidsplan, Visie op Zutphense 
bomen, juli 2021" vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit het Beleid Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 in te trekken 
onder het voorbehoud dat de gemeenteraad het Bomenbeleidsplan, Visie op Zutphense 
bomen, juli 2021, vaststelt.

12 2021_BW_00459 Budgetplafonds zorgaanbieders Zutphen Jeugd-Wmo 
2022
Zaaknummer: 132678                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo tot vrijdag 24 september 2021 om 12 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om in 2022 budgetplafonds voort te zetten voor de gecontracteerde 
zorgaanbieders Jeugdhulp voor zorg in natura, en voor de gecontracteerde zorgaanbieders 
Wmo voor het zorgproduct begeleiding.

Besluitpunt 2
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Het college besluit om de budgetplafonds voor Jeugdhulp en Wmo vast te stellen 
conform bijgaande uitgangspunten.

Besluitpunt 3
Het college besluit om het in de uitgangspuntennotitie opgenomen stuurbudget integraal 
aan te wenden voor Wmo en Jeugd samen en in te zetten afhankelijk van 
kostenontwikkelingen.

13 2021_BW_00460 Informerend forum over inrichting lichte hulpverlening 
(Jeugd) en optimalisatie inkoop en budgetplafonds 
(Jeugd en Wmo)
Zaaknummer: 193998                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo tot 24 september 2021 om 12 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de agendacommissie te verzoeken om een  informerend forum te 
organiseren over drie samenhangende onderwerpen namelijk lichte jeugdhulp, 
optimalisatie regionale inkoop Jeugd/Wmo en budgetplafonds 2022.

Laura Werger

14 2021_BW_00454 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 
2021
Zaaknummer: 180825                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening fysieke leefomgeving Zutphen 
2021 vast te stellen conform bijlage.

Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het 
hun toekomende bevoegdheden betreft, besluiten om het bijgaande Besluit tot wijziging 
van de registers behorend bij het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen (2e 
wijziging) vast te stellen onder het voorbehoud dat de gemeenteraad de Verordening 
fysieke leefomgeving Zutphen 2021 vaststelt.

15 2021_BW_00455 Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit onder de 
Omgevingswet
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Zaaknummer: 184079                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de bijgaande Verordening brede 
adviescommissie fysiek domein gemeente Zutphen 2021 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen opdracht te verstrekken tot een gedegen 
evaluatie van het huidige adviesstelsel met betrokken partijen.

16 2021_BW_00456 Planproces 
Zaaknummer: 195844                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de aanpak van de ontwikkeling van het 
pand Halterstraat 12-14 door middel van bijgevoegd memo.


