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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 15 SEPTEMBER 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; de heer Peter Seinen, Locosecretaris

Afwezig:
mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2020_BW_00406 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 8 
september 2020
Zaaknummer: 155217                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 8 september 
2020 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2020_BW_00409 Risicoprofiel en beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio 
Noord- en Oost Gelderland
Zaaknummer: 169114                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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De burgemeester besluit om de raad voor te stellen in te stemmen met het concept 
beleidsplan Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2021-2024 en het regionaal 
risicoprofiel 2021-2024 en geen wensen en bedenkingen in te brengen.

7 2020_BW_00411 Memo  informerend evaluatie implementatie wet 
verplichte GGZ
Zaaknummer: 168338                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de 'informerende memo stand van zaken 
implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) juli 2020'.

Harry Matser

8 2020_BW_00412 Programmabegroting Zutphen begroting 2021 - 2024
Zaaknummer: 173528                                   
Goedgekeurd

Notulen
Embargo t/m 18 september 2020 om 11.00 uur.

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de jaarschijf 2021 van de programmabegroting 
Zutphen 2021- 2024 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarschijven 2022 - 
2024 uit de programmabegroting Zutphen 2021 - 2024.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de voorgenomen investeringen voor het 
begrotingsjaar 2021 zoals opgenomen in de programmabegroting 2021 - 2024 vast te 
stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.

Mathijs ten Broeke

10 2020_BW_00414 Afdoening toezegging forum 19-8: resultaten handhavers 
fraude in de zorg
Zaaknummer: 173322                                   
Goedgekeurd
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Forum te informeren over de afdoening van Forum toezegging 
nummer 19-08 over de resultaten van de handhavers ten aanzien van zorgfraude conform 
bijgevoegd memo.

11 2020_BW_00415 Was- en strijkservice reactie BASD en aanpassen 
verordening
Zaaknummer: 167457                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit een algemene voorziening voor wassen en strijken op grond van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te realiseren.

Besluitpunt 2
Het college besluit de schriftelijke reactie op het uitgebrachte advies van de Brede 
Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen (bijlage 3).

Besluitpunt 3
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

1. Kennis te nemen van de factsheet Was- en strijkservice waarin globaal beschreven 
staat op welke manier de transitie van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening 
plaatsvindt;

2. De Eerst wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning vast te stellen 
waarin de bepalingen voor algemene voorzieningen zijn opgenomen zodat deze 
mogelijkheden biedt voor het realiseren van een algemene voorziening in de vorm van de 
was- en strijkservice.

Annelies de Jonge

6 2020_BW_00410 Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen over 
veiligheid en straatmeubilair in de binnenstad van 
Zutphen 
Zaaknummer: 168180                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit de aanvullende schriftelijke vragen van Kies Lokaal Zutphen 
Warnsveld over veiligheid en straatmeubilair in de binnenstad van Zutphen te 
beantwoorden conform conceptbrief.

13 2020_BW_00417 Verslag Toezichtinformatie Kinderopvang Zutphen in 
2019
Zaaknummer: 167569                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het verslag Toezichtinformatie Kinderopvang Zutphen in 2019 vast te 
stellen zodat deze verstuurd kan worden naar de Inspectie van het Onderwijs.

Laura Werger

15 2020_BW_00419 Ontwerpbestemmingsplan Kerkhofweg 10 
Zaaknummer: 160611                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. d.d. 24 juni 
2020 voor de Kerkhofweg 10 in Warnsveld.

Besluitpunt 2
Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan "Kerkhofweg 10" in procedure te 
brengen.

16 2020_BW_00420 Vaststellen beheerplan gemeentelijk vastgoed 2021-2025
Zaaknummer: 166861                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het beheerplan gemeentelijk vastgoed vast te stellen voor een periode 
van 5 jaar (2021-2025) conform de gegevens in alle bijlagen. 

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen om in 2020 een voorziening “groot onderhoud 
gemeentelijke gebouwen” in te stellen en deze vanaf 2021, naast de reserve 
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gemeentelijke gebouwen, te gebruiken voor het beheerplan van het gemeentelijk 
vastgoed.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen in 2020 éénmalig een bedrag van € 658.000 uit 
de reserve gemeentelijke gebouwen te doteren aan de voorziening “groot onderhoud 
gemeentelijke gebouwen”.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen om in de periode 2021 t/m 2024 gemiddeld € 
290.000 incidenteel per jaar te storten in de voorziening “groot onderhoud gemeentelijke 
gebouwen”. 

Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen de incidentele stortingen aan de voorziening 
“groot onderhoud gemeentelijke gebouwen” te dekken uit de opbrengsten van het te 
verkopen vastgoed, als uitzondering op het bestaande financieel kader waarin extra 
middelen toegevoegd worden aan de algemene reserve. 

Besluitpunt 6
Het college besluit de raad voor te stellen om vanaf 2021 jaarlijks € 490.100 te doteren 
aan de voorziening “groot onderhoud gemeentelijke gebouwen”. De dekking is een deel 
van de huidige jaarlijkse dotatie aan de reserve gemeentelijke gebouwen van € 545.100, 
het restant € 55.000 blijft een jaarlijkse dotatie aan deze reserve.

Besluitpunt 7
Het college besluit de raad voor te stellen voor 2021 eenmalig een krediet van € 674.000 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het meerjarig investeringsplan (MIP) en de 
kapitaallasten die hieruit voortkomen (€ 51.400 voor 2021) te dekken uit de reserve 
gemeentelijke gebouwen. Vervolgens hierna het MIP jaarlijks op te nemen in het 
investeringsplan van de programmabegroting conform het overzicht in bijlage 3. 

Besluitpunt 8
Het college besluit voorlopig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 
en artikel 25. Lid 2 van de Gemeentewet (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 
onder sub b Wet Openbaarheid van Bestuur) op ‘bijlage 1 – Overzicht Meerjarig 
Onderhoudsplan (MOP) 2021 t/m 2025’ en ‘bijlage 3 – Overzicht Meerjarig 
Investeringsplan (MIP) 2021 t/m 2025’ en de raad voor te stellen deze geheimhouding te 
bekrachtigen. 

Besluitpunt 9
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2020 dienovereenkomstig te 
wijzigen (begrotingswijziging 2020-11).      


