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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 22 SEPTEMBER 2020

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester
de heer Harry Matser, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw 
Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; 
mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, 
gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2020_BW_00423 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 15 
september 2020
Zaaknummer: 155217                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 15 september 
2020 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Harry Matser

6 2020_BW_00427 Algemene machtigingen procesvertegenwoordiging 2020
Zaaknummer: 173539                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het 
hen toekomende bevoegdheden betreft, besluiten om het besluit 'Algemene machtiging 
2020' vast te stellen conform bijlage 1. Dit om met ingang van 1 oktober 2020 verweer te 
voeren bij de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de 
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(voorzieningenrechter van de) Arrondissementsrechtbank en de (voorzieningenrechter 
van de) Centrale Raad van Beroep. 

Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders besluit om met ingang van 1 oktober 2020 
de medewerkers genoemd in bijgevoegd ontwerp-besluit 'Algemene machtiging 
jeugdzaken 2020' te machtigen om verzoeken om uithuisplaatsing van minderjarigen toe 
te lichten bij de kinderrechter van de Arrondissementsrechtbank Gelderland, team 
Jeugdrecht, conform bijlage 2.

Besluitpunt 3
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het 
hen toekomende bevoegdheden betreft, besluiten om de Algemene machtiging 2019 en 
de Algemene machtiging jeugdzaken 2019, beide van 15 januari 2019 per 1 oktober 2020 
in te trekken.

7 2020_BW_00428 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over 
herinnering voor betaling gemeentelijke belasting 
(nummer 2019-V0003)
Zaaknummer: 136165                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van mevrouw Yvonne ten Holder, fractie D66, 
over herinnering voor betaling gemeentelijke belasting te beantwoorden conform 
conceptbrief. 

16 2020_BW_00437 Burap-2 2020
Zaaknummer: 174062                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit Burap-2 2020 vast te stellen en aan te bieden aan het forum ter 
bespreking.

Mathijs ten Broeke

8 2020_BW_00429 Concept Nota Lokaal gezondheidsbeleid gemeente 
Zutphen 2020-2025
Zaaknummer: 152361                                   
Goedgekeurd



3/5

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de bijgevoegde nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 
2020-2025 'Gezonde gewoonten in een gezonde omgeving' in concept vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de concept nota vrij te geven voor inspraak.

Besluitpunt 3
Het college besluit de BASD om advies te vragen over de concept nota.

Besluitpunt 4
Het college besluit in te stemmen met de voorgenomen uitgaven voor 2020, conform 
bijlage 1 van de nota.

9 2020_BW_00430 Vaststellen presentatie Forum 'Evaluatie en vooruitblik 
huishoudelijke zorg'
Zaaknummer: 173807                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de presentatie ‘evaluatie en vooruitblik huishoudelijke zorg’ (bijlage 
1) vast te stellen en deze beschikbaar te stellen aan het Forum ter bespreking op 5 oktober 
2020.

Besluitpunt 2
Het college besluit kennis te nemen van de presentatie 'Delta review huishoudelijke zorg' 
(bijlage 2 en 3) en deze beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

Annelies de Jonge

10 2020_BW_00431 Gedeeltelijk verbod op gebruik van het middel Glyfosaat
Zaaknummer: 161759                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om het gebruik van het middel Glyfosaat vanaf 1 januari 2021 te 
verbieden op gronden die de gemeente verpacht op basis van een geliberaliseerde 
(kortdurende) pachtovereenkomst.
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Besluitpunt 2
Het college besluit om pachters met reguliere (langdurige) pachtovereenkomsten (nog) 
geen verbod op het gebruik van het middel Glyfosaat op te leggen, maar om 
medewerking te vragen en met hen in overleg te gaan om het gebruik van het middel 
Glyfosaat zo veel mogelijk te beperken.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad tijdens het technisch blok actief te informeren  over de wijze 
waarop de motie "Verbod op gebruik middel glyfosaat in de gemeente Zutphen" is 
afgedaan.

11 2020_BW_00432 Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Archipel 
Zaaknummer: 173811                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit mevrouw M. Langelaan uit Empe op voordracht van de Archipelraad 
van Stichting Archipel te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht bij Stichting 
Archipel.

Laura Werger

13 2020_BW_00434 Terinzage leggen ontwerp bestemmingsplan 
Kattenhavestraat
Zaaknummer: 108480                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan “Kattenhavestraat, Zutphen” in 
procedure te brengen.

14 2020_BW_00435 Nota grondprijsbeleid 2020 en grondprijzenbrief 
2020/2021
Zaaknummer: 150913                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit de raad voor te stellen de nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 
2020 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de grondprijzenbrief gemeente Zutphen 2020/2021 vast te stellen, 
onder voorbehoud van vaststelling van de nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020 
door de raad.


