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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 22 DECEMBER 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_00576 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 15 
december 2020
Zaaknummer: 155217                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 15 december 
2020 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

5 2020_BW_00579 De Verkaufsbücher en de rol van de gemeente Zutphen 
tegenover Joodse huiseigenaren tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog
Zaaknummer: 175623                                    
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit een onderzoek in te stellen naar het handelen van de gemeente 
Zutphen tegenover Joodse huiseigenaren tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Besluitpunt 2
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Het college besluit om bij de uitvoering van het onderzoek te streven naar een 
samenwerking met de gemeenten Apeldoorn en Deventer.

Besluitpunt 3
Het college besluit € 15.000 voor dit onderzoek beschikbaar te stellen en indien nodig dit 
bedrag bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2020 aan te dragen voor 
overheveling naar boekjaar 2021 ter dekking van de kosten van dit onderzoek.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad door middel van een memo over deze besluiten te informeren. 

Harry Matser

6 2020_BW_00580 1e Wijziging van de registers behorend bij het Algemeen 
bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2020
Zaaknummer: 178774                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het 
hun toekomende bevoegdheden betreft, besluiten om de 1e wijziging van de registers 11 
en 16 behorend bij het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2020 vast te 
stellen conform bijlagen.

Mathijs ten Broeke

7 2020_BW_00581 Vaststellen notitie en presentatie Grip op de uitvoering 
van huishoudelijke zorg, vanaf september 2021
Zaaknummer: 173807                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de notitie ‘Grip op de uitvoering van huishoudelijke zorg, vanaf 
september 2021" (bijlage 1) en de presentatie ‘Grip op de uitvoering van huishoudelijke 
zorg, vanaf september 2021’ (bijlage 2) vast te stellen en deze beschikbaar te stellen aan 
het Forum ter bespreking op 12 januari 2021.

Besluitpunt 2
Het college besluit de presentatie ‘Ervaringen van huishoudelijke hulpen in Zutphen en in 
Warnsveld’ (bijlage 3) vast te stellen en deze beschikbaar te stellen aan het Forum ter 
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informatie voor de bespreking van veranderingen in de sturing op uitvoering 
huishoudelijke zorg op de forumavond van 12 januari 2021. 

Besluitpunt 3
Het college besluit de BASD (Brede Adviesraad Sociaal Domein) in de gelegenheid te 
stellen advies uit te brengen over de notitie ‘Grip op de uitvoering van huishoudelijke 
zorg, vanaf september 2021' (bijlage 1).

Annelies de Jonge

9 2020_BW_00582 Aanwijzingsbesluit Wet BAG gemeente Zutphen 2020
Zaaknummer: 160781                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Aanwijzingsbesluit Wet BAG gemeente Zutphen 2020 vast te 
stellen conform bijgevoegd concept.

10 2020_BW_00583 Memo financiële check raming uitvoering IJsselkade 2e 
fase
Zaaknummer: 98507                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de financiële check op de raming voor de 
uitvoering van de IJsselkade 2e fase.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad hierover te informeren door dit besluit voor de raad ter inzage 
te leggen.

12 2020_BW_00585 Afwegingskader algemene voorzieningen sociaal domein
Zaaknummer: 173540                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit het Afwegingskader Algemene voorzieningen sociaal domein vast te 
stellen voor het inrichten en financieren van algemene voorzieningen in het sociaal 
domein, inclusief de financiële consequenties hiervan. 

Laura Werger

13 2020_BW_00586 Eenmalige subsidie exploitatietekort 2019 zwembad De 
IJsselslag
Zaaknummer: 143759                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit een aanvullende, éénmalige subsidie te verstrekken aan de Stichting 
Sportaccommodaties Zutphen ter hoogte van het saldo-tekort over het jaar 2019 (€ 
210.006,--) conform bijgevoegde subsidiebeschikking.

14 2020_BW_00587 Concept businesscase Sport- en accommodatiebedrijf
Zaaknummer: 153714                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de concept businesscase voor het Sport- en accommodatiebedrijf (en 
het bijbehorende memo aan de gemeenteraad) vast te stellen en deze aan de 
gemeenteraad voor te leggen ter bespreking tijdens de Forum special op 21 januari 2021.

16 2020_BW_00589 Verkabelen hoogspanning Den Elterweg
Zaaknummer: 139283                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de scenario’s voor het verkabelen van de hoogspanningsleidingen 
langs de Den Elterweg te bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad (zie bijgevoegd 
memo). 


