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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 10 NOVEMBER 2020

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 2020_BW_00500 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 3 
november 2020
Zaaknummer: 155217                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 3 november 
2020 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2020_BW_00503 Vaststellen vergoeding stembureauleden en voorzitters 
stembureaus
Zaaknummer: 175775                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de vergoeding aan de voorzitters van de stembureaus structureel vast 
te stellen op € 200,-.

Besluitpunt 2
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Het college besluit de vergoeding aan de stembureauleden structureel vast te stellen op € 
140,-.

Harry Matser

6 2020_BW_00504 Financiële bijdrage ontwerpfase fietsroute F348 
Deventer-Zutphen
Zaaknummer: 158672                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen een budget van €38.000 beschikbaar te stellen 
voor de ontwerpkosten van de fietsroute F348 tussen Deventer en Zutphen en dit bedrag 
te dekken uit de reserve snelfietsroute.

Besluitpunt 2
Het college besluit voor te stellen de begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen 
(begrotingswijziging 2020-15).

7 2020_BW_00505 Incidentele bezuinigingen 2020 (Spoor 4)
Zaaknummer: 175396                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de diverse budgetten binnen de domeinen 
Fysiek, Sociaal en bedrijfsvoering, aangewezen door het college, conform bijlagen af te 
romen (uitgaven beperking) en het bedrag van € 901.000,- dat hiermee wordt bespaard 
ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2020 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2020-18).

Annelies de Jonge

9 2020_BW_00507 Registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 
vanwege Corona maatregelen 
Zaaknummer: 173943                                   
Goedgekeurd
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de voorgestelde planning van registratie, toezicht en handhaving van 
kinderopvang voor kennisgeving aan te nemen. 

10 2020_BW_00508 Vaststellen verordening leerlingenvervoer 2020
Zaaknummer: 165359                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen om de Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Zutphen 2020 vast te stellen.

11 2020_BW_00509 Samenwerking met partners in het jeugddomein (o.a. 
vanuit huisartsen, onderwijs, preventie)
Zaaknummer: 141029                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen een forumbijeenkomst te houden over 
samenwerking met partners in het Jeugddomein.

Besluitpunt 2
Het college neemt kennis van de uitwerking van de pilot 'Jeugdhulp in de school'.

Laura Werger

13 2020_BW_00511 Vaststellen bestemmingsplan 'Zutphen, Badhuisweg 3 - 
Veerstraat 5' 
Zaaknummer: 131995                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het bestemmingsplan 'Zutphen, Badhuisweg 3 - Veerstraat 5'  ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden. 

14 2020_BW_00512 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen- verhoging 
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schoorsteen GMB, Oostzeestraat 3b te Zutphen 
Zaaknummer: 171285                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
af te geven 
ten behoeve van de verhoging van de schoorsteen van GMB, Oostzeestraat 3b te 
Zutphen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de bevoegdheid tot het afgeven van de 
definitieve verklaring van geen bedenkingen te mandateren aan het college van 
burgemeester en wethouders van Zutphen, indien blijkt dat er geen zienswijzen tegen de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit op de 
omgevingsvergunning zijn ingediend.

15 2020_BW_00513 Provinciale omgevingsverordening: zienswijze
Zaaknummer: 176671                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit bijgevoegde lokale reactie op de Provinciale Omgevingsverordening 
Gelderland te sturen aan Gedeputeerde Staten.

16 2020_BW_00514 Landelijke handhavingsstrategie
Zaaknummer: 141556                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de "Landelijke handhavingsstrategie, Een passende interventie bij 
iedere bevinding" te hanteren bij de toezicht- en handhavingstaken omgevingsrecht.

17 2020_BW_00515 Vaststellen Subsidieregeling Zutphens Sportakkoord 
2020-2021
Zaaknummer: 153714                                   
Goedgekeurd



5/5

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Subsidieregeling lokaal Sportakkoord gemeente Zutphen 2020-
2021 vast te stellen.

18 2020_BW_00516 Meerjaren prognose grondexploitaties 2020-2
Zaaknummer: 172776                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de MPG 2020-2 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2020 overeenkomstig te wijzigen 
(2020-19).

Besluitpunt 3
Het college besluit geheimhouding op te leggen op bijlage 3 van de MPG 2020-2 en de 
raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25, tweede 
lid van de Gemeentewet en vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 onder b Wet 
Openbaarheid van Bestuur.

 


