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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 23 MAART 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 Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, 
gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00152 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 maart 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

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

BESPREEKSTUKKEN

Harry Matser

8 2021_BW_00158 Memo inzake de Prognosebrief 2020
Zaaknummer: 185065                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 26 maart 2021 om 9.30 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de memo inzake de Prognosebrief 2020 van de gemeente Zutphen 
vast te stellen.
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Besluitpunt 2
Het college besluit de raad hierover te informeren via deze memo.

9 2021_BW_00159 Presentatie in forum over het nieuwe grondstoffenplan 
Zutphen 2021-2025
Zaaknummer: 184693                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de presentatie over het Grondstoffenplan Zutphen 2021-2025 en de 
samenvatting aan het forum aan te bieden ter bespreking.

10 2021_BW_00160 Forumspecial 25 maart 2021 over Transitievisie warmte 
en Regionale Energie Strategie
Zaaknummer: 162974                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de presentatie voor de forumspecial op 25 maart 2021 over de 
Transitievisie Warmte en de Regionale Energie Strategie  vast te stellen .

Mathijs ten Broeke

11 2021_BW_00161 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over 'Kansen 
voor particuliere wooninitiatieven' (2021-V0003)
Zaaknummer: 185064                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van GroenLinks over de "Kansen voor 
particuliere wooninitiatieven" te beantwoorden conform conceptbrief. 

12 2021_BW_00162 Afhandeling Motie Doorontwikkeling werkzaamheden 
Buurtservice (2020-M0015)
Zaaknummer: 160354                                   
Goedgekeurd

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit de Raad te informeren over de afdoening van de motie (nummer 
2020-M0015) over doorontwikkeling werkzaamheden Buurtservice conform bijgevoegd 
memo.

Annelies de Jonge

13 2021_BW_00163 Subsidieverlening 2021 boven € 100.000,00 
(herstelbesluit)
Zaaknummer: 178339                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om binnen programma 4 (Een vitale samenleving, iedereen doet mee), 
ter correctie van het besluit van 26 januari 2021, aan Dikkertje Dap, Kindernet 
respectievelijk Smallsteps voor het jaar 2021 een subsidie te verlenen ter grootte van 
maximaal € 402.363,20, € 146.224,- respectievelijk € 399.552,-.

Besluitpunt 2
Het college besluit om binnen het programma 5 (Aantrekkelijke stad, met een sterke 
economie), ter correctie van het besluit van 26 januari 2021, aan de Muzehof voor het 
jaar 2021 een subsidie van maximaal € 385.369,- te verlenen. 

14 2021_BW_00164 Investeringsprogramma transformatie sociaal domein
Zaaknummer: 177483                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen het Investeringsprogramma transformatie 
sociaal domein vast te stellen als uitwerking van motie 2020-M0027.

15 2021_BW_00165 Bodemonderzoek speeltuinen
Zaaknummer: 184215                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 26 maart 2021 om 9.30 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit kennis te nemen van het provinciale onderzoek ‘Lood in bodem – 
Diverse speeltuinen binnen de provincie Gelderland’ en het advies loodverontreiniging 
speeltuinen in Zutphen van de GGD NOG en besluit het advies te volgen. 

Besluitpunt 2
Het college besluit dat er nu geen noodzaak is om de speeltuinen met matige 
bodemkwaliteit direct te saneren, en om over mogelijke sanering in de toekomst te 
beslissen nadat ook de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de andere speeltuinen 
bekend zijn.

Besluitpunt 3
Het college besluit opdracht te geven tot een vervolgonderzoek naar de bodemkwaliteit 
voor lood in de speeltuinen die nog niet zijn onderzocht in de steekproef van het 
provinciale onderzoek en die liggen in de oude kernen van de gemeente Zutphen. 

Besluitpunt 4
Het college besluit actief te communiceren over gebruiksadviezen in verband met de 
mogelijkheid van verhoogde loodconcentraties in de bodem.

16 2021_BW_00171 Concept beleidsplan jeugd Zutphen 2021-2024
Zaaknummer: 185066                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om het vervolgproces voor het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 
in gang te zetten door de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) om advies te vragen 
en de gemeenteraad voor te stellen om een beeldvormende forumbijeenkomst te houden.

Besluitpunt 2
Het college besluit om het concept Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 ter inzage te 
leggen conform de inspraakverordening.

Laura Werger

17 2021_BW_00166 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over nieuwe 
Wet inburgering (2021-V0011)
Zaaknummer: 183586                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit de schriftelijke vragen van D66 over de nieuwe Wet inburgering te 
beantwoorden conform conceptbrief. 
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen voor de zomer een Forum special te 
organiseren over de Wet inburgering.

18 2021_BW_00167 Vaststellen beleidsregel tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK)
Zaaknummer: 184578                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
gemeente Zutphen 2021 vast te stellen conform bijlage 1.

Besluitpunt 2
Het college besluit om in mei 2021 een aanvullend besluit te nemen over de maximale 
hoogte van TONK.

Besluitpunt 3
Het college besluit om op het advies van de BASD te reageren met de conceptbrief 
conform bijlage 2. 

19 2021_BW_00168 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over 
Werkbedrijf GelreWerkt! - prestatie-indicatoren (2021-
V0009)
Zaaknummer: 183041                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van D66 over prestatie-indicatoren van 
GelreWerkt! te beantwoorden conform conceptbrief. 

20 2021_BW_00169 Vaststellen bestemmingsplan Kattenhavestraat
Zaaknummer: 108480                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Kattenhavestraat, 
Zutphen” gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, 
regels en verbeelding (NL.IMRO.0508.bp1521Driesteek7-vs01);

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de zienswijzennota behorende bij het 
bestemmingsplan “Kattenhavestraat, Zutphen”, d.d. februari 2021, vast te stellen;

Besluitpunt 3
 Het college besluit de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen als 
bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.


