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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 9 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 Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, 
gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00065 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 
februari 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 2 februari 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2021_BW_00068 Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
Zaaknummer: 175775                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de volgende 5 stembureaus op 15 maart 2021  'onder het 
voorbehoud van inwerkingtreding van de wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen 
covid-19' aan te wijzen:

1. Burgerzaal Zutphen, 's-Gravenhof 1, 7201 DN Zutphen;
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2. Ontmoetingscentrum Mulderskamp, Mulderskamp 97, 7205 AE Zutphen

3. Buurthuis De Uitwijk, De Brink 116, 7206 KD Zutphen;

4. De Mene gymzaal, Markolle 7, 7207 PA Zutphen;

5. 't Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld.

Het college besluit om de volgende 5 stembureaus op 16 maart 2021 'onder het 
voorbehoud van inwerkingtreding van de wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen 
covid-19' aan te wijzen:

1. Burgerzaal Zutphen, 's-Gravenhof 1, 7201 DN Zutphen;

2. Rode Kruis De Graafschap, Van Drinenstraat 4, 7203 EL Zutphen;

3. Buurthuis De Uitwijk, De Brink 116, 7206 KD Zutphen;

4. De Mene gymzaal, Markolle 7, 7207 PA Zutphen;

5. 't Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld.

Besluitpunt 2
Het college besluit om het  Stadhuis, 's-Gravenhof 2, 7201DN Zutphen 'onder het 
voorbehoud van inwerkingtreding van de wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen 
covid-19' aan te wijzen als briefstembureau. 

Besluitpunt 3
Het college besluit om het  Stadhuis, 's-Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen 'onder het 
voorbehoud van inwerkingtreding van de wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen 
covid-19' aan te wijzen als afgiftepunt voor briefstembiljetten. 

Besluitpunt 4
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het hem toekomende bevoegdheden 
betreft, besluiten 'onder het voorbehoud van inwerkingtreding van de wijziging van de 
Tijdelijke wet verkiezingen covid-19' de teamleider Publiekszaken te mandateren en of te 
machtigen om alle overige besluiten op grond van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-
19 te nemen. 

Harry Matser

6 2021_BW_00069 Ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven, Veld 21B
Zaaknummer: 179689                                   
Goedgekeurd
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Woningbouw Noorderhaven’ d.d. 12 november 2020, waarin wordt geconcludeerd dat er 
geen milieueffectrapportage nodig is.

Besluitpunt 2
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Noorderhaven, Veld 
21B’ (NL.IMRO.0301.bp0220NHVeld21B-on01), en deze inclusief bijlagen, de 
‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Woningbouw Noorderhaven’ en het 
ontwerpbesluit hogere waarde geluid ter inzage te leggen.

7 2021_BW_00070 Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 
2020
Zaaknummer: 181332                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de bijgaande Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente 
Zutphen 2020 vast te stellen, onder voorbehoud dat de raad hiervoor de financiele 
middelen beschikbaar stelt. 

Besluitpunt 2
Het college besluit de subsidieplafonds op basis van de Tijdelijke subsidieregeling 
COVID-19 gemeente Zutphen 2020 voor maatschappelijke instellingen op € 99.900 
respectievelijk voor culturele instellingen op € 900.600 vast te stellen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen € 372.800 beschikbaar te stellen vanuit de door 
het Rijk in 2020 ontvangen extra Algemene Uitkering lokale culturele voorzieningen.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen € 527.800 beschikbaar te stellen vanuit de door 
het Rijk in 2021 te ontvangen extra Algemene Uitkering cultuurmiddelen 2021.

Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen € 99.900 beschikbaar te stellen vanuit de door 
de provincie ontvangen Covid-19 Steun gemeenten.

Besluitpunt 6
Het college besluit de raad voor te stellen een incidenteel bedrag van € 372.800 te 
onttrekken aan de algemene reserve.

Besluitpunt 7
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Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2021-05).

8 2021_BW_00071 Verbetering Zutphen in Cijfers
Zaaknummer: 143823                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Forum te informeren over de vernieuwde website "Zutphen in 
Cijfers" conform bijgevoegd memo. 

Mathijs ten Broeke

9 2021_BW_00072 Convenant en afwegingskader Huisvesting 
Zorgdoelgroepen 
Zaaknummer: 161809                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het ‘Afwegingskader huisvesting zorgdoelgroepen gemeente Zutphen’ 
(november 2020) vast te stellen. 

Besluitpunt 2
Het college besluit het geactualiseerde ‘Convenant huisvesting zorgdoelgroepen 
gemeente Zutphen, 2021 tot en met 2024’ aan te gaan.

Annelies de Jonge

10 2021_BW_00073 I-Visie en ICT beleid gemeente Zutphen 2021-2023
Zaaknummer: 179384                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het I en ICT beleid gemeente Zutphen 2021-2023, inclusief 
uitvoeringsagenda, vast te stellen, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad de I-Visie 
2021-2023 vaststelt.

Besluitpunt 2
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Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de I-Visie gemeente Zutphen 2021-
2023 vast te stellen.

11 2021_BW_00074 Mandaat directeur publieke gezondheid GGD NOG 
vanwege Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Zaaknummer: 181121                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de aanwijzing van de directeur publieke gezondheid van de GGD 
Noord- en Oost- Gelderland als toezichthouder kinderopvang aan te vullen met het 
toezicht op de naleving van regels bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke 
gezondheid (Wpg, gewijzigd bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19).

Besluitpunt 2
De burgemeester besluit de directeur publieke gezondheid van de GGD Noord- en Oost-
Gelderland mandaat te verlenen om de bevelen te geven op grond van artikel 58n Wet 
publieke gezondheid, als dit voor de naleving van de coronamaatregelen in of vanuit een 
kindercentrum nodig is en terzake van dit mandaat in te stemmen van het verlenen van 
ondermandaat. 

12 2021_BW_00075 Jongerenwerk
Zaaknummer: 178339                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit €75.000 beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een 
jongerenwerker bij Stichting Perspectief Zutphen, voor het jaar 2021, vanuit het budget 
algemene middelen Corona.

Besluitpunt 2
Het college besluit €50.000 beschikbaar te stellen voor activiteiten voor jongeren (voor 
2020-2021), vanuit het budget algemene middelen Corona.  

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad te informeren over extra activiteiten voor jongeren in 
coronatijd conform bijgevoegd memo.
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Laura Werger

13 2021_BW_00076 Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10'
Zaaknummer: 160612                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 
‘Kerkhofweg 10 Warnsveld’  vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Kerkhofweg 10” ten 
aanzien van de toelichting en de regels gewijzigd vast te stellen en de verbeelding 
ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels 
en verbeelding (NL.IMRO.0301.BP1301Kerkhofweg10-vs01); 

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 


