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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 30 NOVEMBER 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 Anja de Rouw, Adjunct-
secretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00571 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 
november 2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

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

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2021_BW_00574 Forum informeren over amendement cameratoezicht 
(2021-A0003)
Zaaknummer: 200623                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Forum te informeren over het te hanteren beleidskader bij de 
toepassing van de bevoegdheid tot het instellen van cameratoezicht als bedoeld in het 
voorgestelde artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 conform 
bijgevoegd memo.
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Annelies de Jonge

6 2021_BW_00575 Starten kinderopvang op AZC in samenwerking met 
Kindernet
Zaaknummer: 190655                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit een jaarlijkse subsidie te verstrekken aan Kindernet BV van maximaal 
€127.000,- per jaar om de exploitatie van kinderopvang voor de doelgroep 0-2 jarigen op 
het Asielzoekerscentrum (AZC) in Zutphen te starten, te financieren uit de middelen voor 
Onderwijsachterstandenbeleid, in eerste instantie voor de duur van 2 jaar, met ingang van 
1 januari 2022.

Laura Werger

7 2021_BW_00576 Vormgeving Sociaal Ontwikkelbedrijf
Zaaknummer: 186626                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het uitgewerkte projectplan voor de oprichting 
van het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Besluitpunt 2
Het college besluit bijgaande huurovereenkomst aan te gaan met IJsselzorg Holding BV 
voor een deel van het pand aan de Hermesweg 17 in Zutphen, ten behoeve van de 
exploitatie van het Sociaal Ontwikkelbedrijf. 

Besluitpunt 3
Het college besluit de Stichting Larcom door middel van bijgevoegd Aanwijzingsbesluit 
aan te wijzen voor de uitvoering van het materieel werkgeverschap van een deel van de 
Wsw-medewerkers in het kader van de Wsw. 

Besluitpunt 4
Het college besluit bijgaande dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Larcom voor 
invulling van het materieel werkgeverschap van een deel van de Wsw-medewerkers.

Besluitpunt 5
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Het college besluit voorlopig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste 
lid en artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet (vanwege het belang vermeld in artikel 
10, lid 1, onder C Van de Wet openbaarheid van bestuur) op:

 Bijlage 5 Huurovereenkomst
 Bijlage 6 Demarcatielijst definitief
 Bijlage 7 DVO Larcom – gemeente Zutphen

en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.


