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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 2 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_00108 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 
februari 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

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

BESPREEKSTUKKEN

Harry Matser

5 2021_BW_00111 Memo inzake de adviesbrief van de Auditcommissie op 
de board letter van de accountant
Zaaknummer: 183467                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de memo waarin een reactie is geformuleerd op de uitgebrachte 
adviesbrief van de Auditcommissie naar aanleiding van de board letter van de accountant 
vast. 

Besluitpunt 2
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Het college besluit het Forum hierover te informeren via bijgevoegd memo.

Mathijs ten Broeke

6 2021_BW_00112 Beantwoording schriftelijke raadsvragen (2021-V0004) 
naar aanleiding van eerdere schriftelijke raadsvragen en 
kamerbrief over jaarrapportage IGJ over uitvoering 
Wmo-toezicht
Zaaknummer: 180637                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de raadsleden Van Wamel, Ten Holder en 
Van Dijk naar aanleiding van eerdere schriftelijke raadsvragen en de Kamerbrief over 
jaarrapportage IGJ over Wmo-toezicht te beantwoorden, conform conceptbrief. 

7 2021_BW_00113 Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026
Zaaknummer: 173807                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met het sturingsmodel voor de 
uitvoering van huishoudelijke zorg zoals beschreven in de nota Contractering 
huishoudelijke zorg 2021-2026 waardoor de uitvoering vanaf september 2021 wordt 
belegd bij maximaal drie huishoudelijke zorg partners.

Besluitpunt 2
Het college besluit de selectie te doen volgens de vereenvoudigde procedure van sociale- 
en andere specifieke diensten (SAS-diensten), hierbij gebruik te maken van de 
selectiecriteria en het partnerprofiel zoals beschreven in de nota Contractering 
huishoudelijke zorg 2021-2026 en de raad voor te stellen hier kennis van te nemen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de antwoordbrief aan de BASD vast te stellen en te versturen en de 
raad voor te stellen hier kennis van te nemen.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de resultaten van het 
hulpervaringsonderzoek en van het cliëntervaringsonderzoek. 

Annelies de Jonge
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8 2021_BW_00114 Forum informeren over de economische ontwikkelingen 
in de gemeente Zutphen
Zaaknummer: 162712                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Forum te informeren over de economische ontwikkelingen in de 
gemeente Zutphen conform bijgevoegd memo. 

9 2021_BW_00119 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over corona en 
het gebruik van de openbare ruimte
Zaaknummer: 183587                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de beantwoording d.d. 1 maart 2021 van de schriftelijke vragen van 
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld over corona en het gebruik van de openbare ruimte te 
bekrachtigen. 

Laura Werger

10 2021_BW_00115 Machtigingsbesluit Ministerie van Financiën 
hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire
Zaaknummer: 181547                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met het 'Machtigingbesluit gegevensgebruik 
toeslaggedupeerden gemeente Zutphen' d.d. 18 januari 2021 van het Ministerie van 
Financiën, opdat gedupeerden kunnen worden benaderd in het kader van de 
hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire.

Besluitpunt 2
Het college besluit de bijgaande 'Verwerkersovereenkomst uitvoering Machtigingsbesluit 
uitvoering gegevensgebruik toeslaggedupeerden gemeente Zutphen' met het Ministerie 
van Financiën aan te gaan en in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden van het portaal.

11 2021_BW_00116 Concept Nota bodembeheer 2021 en de bijbehorende 
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bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart regio 
Achterhoek
Zaaknummer: 182073                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om de bijgaande geactualiseerde Nota bodembeheer 2021 regio 
Achterhoek en bijbehorende bodemkwaliteitskaarten in concept vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit om de concept Nota bodembeheer 2021 regio Achterhoek en de 
bijbehorende bodemkwaliteitskaarten gedurende 6 weken voor het indienen van een 
zienswijze ter inzage te leggen.

12 2021_BW_00117 Vaststellen concept beleidsnota Passende schuldhulp
Zaaknummer: 183225                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de bijgaande nota ‘Passende schuldhulp. Beleidsplan voor een brede 
integrale schuldenaanpak in Zutphen 2021-2024’ in concept vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de BASD advies te vragen over de bijgaande concept-beleidsnota.


