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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 6 APRIL 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_00192 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 30 maart 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 30 maart 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Annelies de Jonge

6 2021_BW_00196 Compensatie ouderbijdrage sluiting kinderopvang 16 
december 2020 tot 8 februari 2021
Zaaknummer: 165224                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit ouders te compenseren voor de ouderbijdrage die zij betaalden voor 
peuteropvang, Voorschoolse Educatie (VE) en Kinderopvang op basis van een Sociaal 
Medische Indicatie (SMI) tijdens de verplichte (gedeeltelijke) sluiting van de 
kinderopvang en basisscholen van 16 december 2020 tot 8 februari 2021.
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Besluitpunt 2
Het college besluit de compensatie aan de ouders van kinderen met een sociaal medische 
indicatie direct terug te betalen en de compensatie voor de overige ouders die daarvoor in 
aanmerking komen via de kinderopvangorganisaties uit te betalen. 

Besluitpunt 3
Het college besluit de gemaakte kosten voor noodopvang op te voeren op de lijst met 
totale kosten die vanwege de Corona maatregelen zijn gemaakt ten behoeve van 
compensatie door het Rijk.  

 

7 2021_BW_00197 Deelname landelijk Programma Maatwerk 
Multiprobleemhuishoudens (PMM)
Zaaknummer: 185198                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om deel te nemen aan het landelijk Programma Maatwerk 
Multiprobleemhuishoudens (PMM).

Besluitpunt 2
Het college besluit om een procesregisseur aan te wijzen als maatwerkfunctionaris en te 
laten fungeren als contactpersoon en aanspreekpunt voor het programma Maatwerk 
Multiprobleemhuishoudens (PMM).

8 2021_BW_00198 Jaarverslag Leerplicht-RMC Stedendriehoek 2019-2020
Zaaknummer: 185316                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit bijgevoegd jaarverslag over de uitvoering van leerplicht en RMC 
(Regionale Meld en Coördinatiefunctie) taken in de Stedendriehoek en Zutphen 2019-
2020 vast te stellen. 

Besluitpunt 2
Het college biedt het jaarverslag Leerplicht RMC Stedendriehoek 2019-2020 ter 
kennisgeving aan aan de raad.

Laura Werger
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9 2021_BW_00199 Beleidsregel Social Return 2021
Zaaknummer: 182473                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het College besluit de Beleidsregel Social Return gemeente Zutphen 2021 vast te stellen 
conform bijlage 1. 

Besluitpunt 2
Het college, respectievelijk de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid 
betreft, besluit om de teamleider van het team, waar de taken en verantwoordelijkheid 
inzake SROI primair zijn ondergebracht, mandaat, volmacht, opdracht en machtiging te 
verlenen om toekomstige wijzigingen, in het uniforme bouwblokkenmodel zoals 
gehanteerd in het Convenant Social Return en de Beleidsregel Social Return gemeente 
Zutphen 2021 te verwerken. 

10 2021_BW_00200 Beantwoording schriftelijke raadsvragen PvdA over 
onderhoud panden en woonveiligheid binnenstad (2021-
V0014)
Zaaknummer: 185091                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de Pvda fractie over onderhoud van 
panden en woonveiligheid in de binnenstad te beantwoorden conform conceptbrief. 

11 2021_BW_00201 Pilot schuldhulp aan ondernemers
Zaaknummer: 185995                                    
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om een pilot schuldhulp aan ondernemers uit te voeren.

12 2021_BW_00202 Vaststelling en uitvoering 'Leidraad uitvoering 
huurkorting gemeentelijk vastgoed'
Zaaknummer: 185902                                   
Goedgekeurd

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit als gevolg van de (landelijke) Coronamaatregelen de Leidraad 
uitvoering huurkorting gemeentelijk vastgoed gemeente Zutphen vast te stellen en aan de 
huurders van gemeentelijk vastgoed huurkorting te verlenen conform deze Leidraad. 

Besluitpunt 2
Het college besluit dat op verzoek van een huurder individuele betalingsregelingen 
kunnen worden getroffen voor betaling van de verschuldigde huur over de periode maart 
2020 tot april 2021. 

Besluitpunt 3
Het college respectievelijk de burgemeester besluit om de teamleider Grondzaken en 
Vastgoed mandaat respectievelijk volmacht, opdracht en machtiging te verlenen voor het 
uitvoeren van de Leidraad uitvoering huurkorting gemeentelijk vastgoed gemeente 
Zutphen.

Besluitpunt 4
Het college besluit om de financiële effecten te verwerken in de betreffende BURAP.

13 2021_BW_00203 Programma Krachtig Zutphen: Waterkwartier
Zaaknummer: 181110                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de Stichting Werkmakers een eenmalige subsidie voor de periode 1 
april 2021 tot en met 31 december 2022 te verlenen van € 160.000,- met als resultaat een 
uitstroom van 30 werkzoekenden naar werk. 

Besluitpunt 2
Het college besluit, via een verzamelbegrotingswijziging, de raad voor te stellen een 
budget beschikbaar te stellen van € 160.000,- en dit te dekken uit:

 de ontvangen co-financiering afkomstig van de Regio van € 80.000,-
 de reeds beschikbaar gestelde budgetten  Duurzaamheid ( € 40.000,-) en Krachtig 

Zutphen (€ 40.000,-).

14 2021_BW_00204 Ontwikkelfonds Cleantech Regio
Zaaknummer: 154475                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit om de samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelfonds Cleantech Regio 
aan te gaan.  

Besluitpunt 2
Het college besluit kennis te nemen van de projectaanvraag Ontwikkelfonds Cleantech 
Regio ten behoeve van de Regiodeal Cleantech Regio.


