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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 5 OKTOBER 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 Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Nienke Visschers, Adjunct-
secretaris

Afwezig:
mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00471 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 28 
september 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 28 september 
2021 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Eva Boswinkel

5 2021_BW_00474 Verkoop Schamperdijkstraat 2
Zaaknummer: 190545                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de Schamperdijkstraat 2 in Zutphen te verkopen aan de huidige 
gebruikers/bewoners onder nader te bepalen voorwaarden, waaronder ten minste:
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- verkoop in huidige staat met bestemming wonen;

- een minimale verkoopprijs.

Besluitpunt 2
Het college besluit, als verkoop aan de huidige gebruikers/ bewoners niet door gaat, om 
de Schamperdijkstraat 2 in Zutphen via de makelaar te verkopen aan de hoogste bieder 
bij inschrijving.

6 2021_BW_00475 Beantwoording raadsvragen over overlopende budgetten 
2020 en loonsom 
Zaaknummer: 197736                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de vragen van D66 over de overlopende budgetten 2020 en de 
loonsom te beantwoorden conform bijgevoegde memo.

Mathijs ten Broeke

7 2021_BW_00476 Vaststellen van de verleende subsidies boven € 100.000 
over het jaar 2020 aan culturele instellingen
Zaaknummer: 187848                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de verleende subsidies aan de culturele instellingen binnen 
programma 5 (Aantrekkelijke stad, met een sterke economie) voor het jaar 2020 - 
conform de verlening - vast te stellen op:

a. € 915.905,- voor Stichting de Graafschap Bibliotheken;

b. € 379.300,- voor Stichting Muzehof;

c. € 1.065.267,- voor Stichting Musea Zutphen;

d. € 1.295.000,- voor Stichting Hanzehof.

8 2021_BW_00477 Inzet Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 
Zaaknummer: 193208                                   
Goedgekeurd



3/5

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit € 102.450,- uit het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 
in te zetten ter ondersteuning van inwoners die extra zwaar getroffen zijn door de 
coronabeperkingen, te weten inwoners met een psychische kwetsbaarheid en 
mantelzorgers.

Annelies de Jonge

9 2021_BW_00478 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over 
wensnatuur Tichelbeeksewaard Noord (2021-V0023)
Zaaknummer: 188097                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de stadspartij Zutphen-Warnsveld over 
'Wensnatuur' Tichelbeeksewaard Noord te beantwoorden conform conceptbrief. 

10 2021_BW_00479 Meerjarenonderhoudsprogramma Oude IJsselbrug / 
onttrekkingen reserve civiele kunstwerken
Zaaknummer: 115782                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over het meerjarenonderhoudsprogramma Oude 
IJsselbrug en onderhoud overige civiele kunstwerken met bijgevoegde presentatie.

Besluitpunt 2
Het college besluit het meerjarenonderhoudsprogramma Oude IJsselbrug vast te stellen 
en dit ter kennisgeving aan de raad te sturen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de ‘reserve bruggen’ te hernoemen naar 
‘reserve civiele kunstwerken’.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen 
voor de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan bruggen / onderhoud Kunstwerk De 
Elterweg en te dekken uit de reserve civiele kunstwerken.
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Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen een budget van € 327.000 beschikbaar te stellen 
voor het baggeren van de Vispoorthaven en Houthaven en te dekken uit de reserve civiele 
kunstwerken.

Besluitpunt 6
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2022 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2022-1).

Besluitpunt 7
Het college besluit op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet 
geheimhouding op te leggen op het document 'Opbouw reserve civiele kunstwerken', 
vanwege het belang vermeld in artikel 10, tweede lid, onder b. van de Wet openbaarheid 
van bestuur. 

Besluitpunt 8
Het college besluit de raad voor te stellen de geheimhouding te bekrachtigen van de op 
grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester 
en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in 
artikel 10, tweede lid, onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur) op het document 
'Opbouw reserve civiele kunstwerken'.

Laura Werger

11 2021_BW_00480 Project Vliegwiel Waterkwartier
Zaaknummer: 194542                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om via een verzamelbegrotingswijziging de raad voor te stellen de 
financiële bijdrage van € 150.000,- van de Cleantechregio beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering van het project 'Vliegwiel Waterkwartier'. 

12 2021_BW_00481 Raad informeren over voortgang implementatie 
Omgevingswet 2e en 3e kwartaal 2021
Zaaknummer: 105824                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de voortgang van de invoering van de 
Omgevingswet, conform bijgevoegd memo. 
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