
 

1/6

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 30 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_00173 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 maart 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 23 maart 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2021_BW_00176 Onderzoeksrapport 'De veiligheid van LHBTI+ jongeren 
in de gemeente Zutphen'
Zaaknummer: 185313                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het onderzoeksrapport 'De veiligheid van 
LHBTI+ jongeren in de gemeente Zutphen' en de aanbevelingen over te nemen.

Harry Matser
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6 2021_BW_00177 Kader Anders Samenwerken aan een sterk Zutphen 
Zaaknummer: 184493                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen het kader Anders Samenwerken aan een sterk 
Zutphen vast te stellen.

Mathijs ten Broeke

7 2021_BW_00178 Samenwerkingsconvenant terugdringing wachttijden ggz
Zaaknummer: 185312                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om het bijgaande Samenwerkingsconvenant terugdringing wachttijden 
ggz, regio Apeldoorn-Zutphen, aan te gaan. 

Besluitpunt 2
Het college besluit om dit besluit ter kennisname aan de BASD te verstrekken.

8 2021_BW_00179 Samenwerkingsagenda 2021-2023 Zilveren Kruis - 
regiogemeenten Oost-Veluwe/Midden-IJssel
Zaaknummer: 183613                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de samenwerkingsagenda Zorglandschap, 2021 t/m 2023 Zilveren 
Kruis-regiogemeenten Oost-Veluwe/Midden-IJssel vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit kennis te nemen van de vervolgstap tot de vorming van de beoogde 
regionale bestuurlijke alliantie ouderenzorg en het college besluit pas over het 
beschikbaar stellen van de incidentele regionale VNG bijdrage van € 10.000,- op het 
moment dat er een adequate begroting is. 

Besluitpunt 3
Het college besluit dit besluit ter kennisname te brengen aan de raad.
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9 2021_BW_00180 Actualiseren samenwerkingsconvenant beschermd 
wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg 2023
Zaaknummer: 171396                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen om bijgevoegde zienswijze, waarin is 
opgenomen dat de raad zich kan vinden in het concept samenwerkingsconvenant 
‘beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en 
verslavingszorg gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen 2023’, in 
te brengen bij onze beschermd wonen regio.

Annelies de Jonge

11 2021_BW_00182 Raad informeren over vergroening 
Badhuisweg/Vispoortstraat
Zaaknummer: 167352                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de vergroening van de 
Badhuisweg/Vispoortstraat, conform bijgevoegd memo.

12 2021_BW_00183 Raad informeren over de uitvoering van de motie (2020-
M0021) Vergroening en Verkoeling Zutphen
Zaaknummer: 169912                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over het invulling geven aan de motie 
Vergroening en Verkoeling Zutphen, conform bijgevoegd memo. 

13 2021_BW_00184 Raad informeren over herplant Boompjeswal
Zaaknummer: 177488                                   
Goedgekeurd
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Besluit

Besluitpunt 1
Het College besluit de raad te informeren over de herplant van de Boompjeswal.

14 2021_BW_00185 Concept Gebiedsvisie Samen Emerpark
Zaaknummer: 157787                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de integrale conceptvisie  'Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene 
huiskamer van Zutphen' / afwegingskader vast te stellen en de raad hierover te 
informeren. 

Besluitpunt 2
Het college besluit de conceptrapportage 'Visie Emerpark' vrij te geven voor inspraak van 
7 april tot en met 5 mei 2021.

15 2021_BW_00186 Wijziging Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Regio 
Midden-IJssel/Oost-Veluwe 
Zaaknummer: 182345                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om het gewijzigde Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Regio 
Midden-IJssel/Oost-Veluwe, conform bijlage 1, aan te gaan.

16 2021_BW_00187 Voortgang projecten in programma Binnenstad van 
Krachtig Zutphen
Zaaknummer: 97796                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de voortgangsrapportage vast te stellen van het programma 
Binnenstad van Krachtig Zutphen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de functiekaart als leidraad te hanteren voor de begeleiding van 
initiatieven in de binnenstad.
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Besluitpunt 3
Het college besluit de gemeenteraad via bijgaande memo te informeren over de 
voortgang van het programma Binnenstad.

17 2021_BW_00188 Aanvullende maatregelen ondersteuning ondernemers 
tijdens COVID-19 crisis
Zaaknummer: 184795                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ), de 
Stichting Parkmanagement Zutphen (SPMZ) en de winkeliersverenigingen te vragen 
concrete plannen in te dienen ter ondersteuning van ondernemers die door de gevolgen 
van de COVID-19 crisis getroffen zijn.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen voor de realisatie van aanvullende maatregelen 
voor ondersteuning van ondernemers tijdens de COVID-19 crisis een bedrag van € 
500.000,-  vrij te maken, in eerste instantie uit de Algemene Reserve.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen om het bedrag van € 500.000,- terug te storten 
in de Algemene Reserve na de instelling van een ‘Reserve Corona’ en dit vanuit deze 
reserve te doen.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2021-08).

Laura Werger

18 2021_BW_00189 Bezwaarschrift tegen geweigerde omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van mobiele handelsreclame op het 
perceel De Stoven 23a
Zaaknummer: 177992                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het ingediende bezwaarschrift tegen de weigering 
omgevingsvergunning van 19 oktober 2020 (weigering omgevingsvergunning, 
zaaknummer 171252):
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- deels ongegrond te verklaren, omdat de handelsreclame omgevingsvergunningplichtig 
is;

- deels gegrond te verklaren gelet op het voldoen aan redelijke eisen van welstand, 
waarbij de weigering omgevingsvergunning d.d. 19 oktober 2020, zaaknummer 171252, 
wordt herroepen. Dit houdt in dat alsnog een omgevingsvergunning voor de plaatsing van 
mobiele handelsreclame op het perceel De Stoven 23a in afwijking van het negatieve 
welstandsadvies wordt verleend.


