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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 29 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; mevrouw Monique Stouten, 
gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2020_BW_00439 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 22 
september 2020
Zaaknummer: 155217                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 22 september 
2020 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annemieke Vermeulen

6 2020_BW_00443 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over Kerkpad
Zaaknummer: 173 422                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van PvdA en GroenLinks over Kerkpad te 
beantwoorden conform conceptbrief. 

Annelies de Jonge
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9 2020_BW_00446 Vaststelling Haven- en kadeverordening en Verordening 
Havengelden
Zaaknummer: 122508                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de Haven- en IJsselkadeverordening gemeente 
Zutphen 2020 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de verordening havengelden gemeente Zutphen 
2021 vast te stellen.

10 2020_BW_00447 Plan van aanpak Perspectief op De Mars
Zaaknummer: 169971                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit opdracht te verlenen voor het opstellen van een “Perspectief op De 
Mars” op basis van het plan van aanpak.

Laura Werger

12 2020_BW_00449 Corona: Voorstel ondersteunende maatregelen
Zaaknummer: 162712                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het innen van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers vanaf 1 
september 2020 weer op te starten.

Besluitpunt 2
Het college besluit, onder de voorwaarde dat de kosten vergoed worden door het Rijk, de 
precario voor terrassen over de periode 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 niet te innen. 

Besluitpunt 3
Het college besluit om de huur van 1 maart t/m 1 juni 2020 (ofwel 1 kwartaal) kwijt te 
schelden voor:
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1. Huurders van de gymzalen van de gemeente Zutphen met een totale huursom in 
die periode van € 26.650.

2. Veldsportverenigingen die gronden van de gemeente huren met een totale 
huursom in die periode van € 35.250.

Besluitpunt 4
Het college besluit om voor de dekking van het kwijtschelden van de huursom bij 
besluitpunt 3 een aanvraag in te dienen op grond van de subsidieregeling 
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19. Als blijkt dat de subsidie 
onvoldoende is om de totale huursom van € 61.900 te dekken, dan wordt op dat moment 
dekking gezocht voor het tekort. 

Besluitpunt 5
Het college besluit de huur met een totale huursom van € 87.072 van 1 maart t/m 1 juni 
2020 van het zwembad De IJsselslag en Sporthal de Kei (gedeeltelijk) kwijt te schelden, 
alleen als dit gedekt kan worden door de subsidieregeling Tegemoetkoming verhuurders 
sportaccommodaties COVID-19.

Besluitpunt 6
Het college besluit de huur niet kwijt te schelden of te verlagen voor huurders van de 
gemeente Zutphen, met uitzondering van de gevallen zoals genoemd bij besluitpunt 3, 4 
en 5. 


