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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 23 FEBRUARI 2021

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 Monique Stouten, gemeentesecretaris; mevrouw Nienke Visschers, Adjunct-
secretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00095 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 
februari 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 16 februari 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2021_BW_00105 Raad informeren over de Corona Taskforce Binnenstad
Zaaknummer: 183246                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de Corona Taskforce Binnenstad conform 
bijgevoegd memo. 

Harry Matser
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6 2021_BW_00098 Memo Plan van aanpak Transitie Visie Warmte
Zaaknummer: 162974                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit via bijgaande memo de gemeenteraad te informeren over het plan van 
aanpak voor het opstellen van de Transitievisie Warmte

7 2021_BW_00099 Inrichting thuiswerkplek
Zaaknummer: 182215                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit een eenmalige vergoeding van maximaal € 500,- per medewerker 
beschikbaar te stellen voor het faciliteren van een thuiswerkplek.

Besluitpunt 2
Het college besluit een jaarlijkse vergoeding van € 100,- netto per thuiswerkende 
medewerker beschikbaar te stellen voor leefkosten.

Besluitpunt 3
Het college besluit paragraaf 5.2 'Plaatsonafhankelijk werken' in hoofdstuk 5 
'Arbeidsduur en werktijden' van het Personeelshandboek met ingang van 1 maart 2021 te 
wijzigen, conform de bijlage, onder de voorbehouden van het beschikbaar stellen van 
budget door de gemeenteraad en instemming door de Ondernemingsraad.

Besluitpunt 4
Het college besluit aanvullende eisen ten aanzien van de thuiswerkplek in paragraaf 5.15 
'Gezonde werkplek' van het Arbobeleidsplan 2018-2022 op te nemen met ingang van 1 
maart 2021, onder de voorbehouden van het beschikbaar stellen van budget door de 
gemeenteraad en instemming door de Ondernemingsraad.

Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen een krediet van  € 154.500,- beschikbaar te 
stellen voor het faciliteren van thuiswerkplekken en de daaruit voortvloeiende 
kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging inventaris.

Besluitpunt 6
Het college besluit de raad voor te stellen € 158.200,- te onttrekken aan de algemene 
reserve en dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve vervanging inventaris ter dekking 
voor het faciliteren van thuiswerkplekken.

Besluitpunt 7
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Het college besluit de raad voor te stellen structureel budget beschikbaar te stellen voor 
leefgeldvergoeding (2021 € 41.200,-) en dit binnen de begroting 2021 te dekken uit 
besparingen als gevolg van het thuiswerken.

Besluitpunt 8
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2021 -04.)

8 2021_BW_00100 Subsidie energiecoaches 2021
Zaaknummer: 151964                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de aan ZutphenEnergie verleende meerjarige subsidie voor het jaar 
2021 te wijzigen zodat deze gebruikt kan worden voor het bezoeken van minimaal 2.500 
woningen in het kader van de campagne: ‘Zet ‘m op 60’.

Mathijs ten Broeke

10 2021_BW_00102 GGD NOG Uitgangspuntennota 2022 met zienswijze
Zaaknummer: 179245                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit naar aanleiding van de forumbijeenkomst op 9 februari 2021 om, in 
afwijking van het collegebesluit d.d. 12 januari 2021 met kenmerk 202_BW_00026, de 
raad voor te stellen wel een zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2022 van 
de GGD NOG.

13 2021_BW_00106 Vervoer vaccinatie thuiswonende ouderen
Zaaknummer: 182923                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om geen eigen bijdrage te vragen voor vervoer naar GGD-
vaccinatielocaties van inwoners met een Wmo vervoersindicatie.

Besluitpunt 2
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Het college besluit om de gemaakte kilometers voor vervoer naar de GGD- 
vaccinatielocaties niet ten laste te laten komen van het kilometerbudget van inwoners met 
een Wmo vervoersindicatie.

Besluitpunt 3
Het college besluit om de extra kosten, inclusief de kosten voor de extra inzet van 
PlusOV, op te nemen in de meerkostenregeling 2021 voor gemeenten als gevolg van 
Covid-19.

Annelies de Jonge

11 2021_BW_00103 Vergroenen oever Vispoortgracht en wandelroute naar 
binnenstad
Zaaknummer: 130321                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de oever Vispoortgracht aan te passen en de wandelroute in het 
kader van EU project Waterrobuuste Steden te vergroenen. 

Besluitpunt 2
Het college besluit om de gemeenteraad bij de jaarrekening 2020 voor te stellen de 
gemeentelijke co-financiering ad € 20.000 ten laste te brengen van het rekeningsaldo 
2020.

Besluitpunt 3
Het college besluit aan de hand van de globale schets in overleg te treden met de 
omwonenden over haar voornemen tot herinrichting van de groenstrook.


