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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 6 OKTOBER 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_00451 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 29 
september 2020
Zaaknummer: 155217                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 29 september 
2020 vast.

BESPREEKSTUKKEN

Harry Matser

5 2020_BW_00454 1e fase uitvoering fietsparkeren in de binnenstad
Zaaknummer: 174568                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de uitvoering van de 1e fase realisatie 
fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad volgens bijgevoegde tekeningen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de kosten voor realisatie van deze maatregelen te dekken uit het 
budget van € 60.000 voor fietsparkeren binnenstad (6214104).
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Besluitpunt 3
Het college besluit omwonenden en betrokkenen te informeren over dit besluit. 

Besluitpunt 4
Het college besluit de gemeenteraad actief over dit besluit te informeren. 

Mathijs ten Broeke

6 2020_BW_00455 Benoeming voorzitter Brede Adviesraad Sociaal Domein 
(BASD)
Zaaknummer: 172877                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit mevrouw J. Wisseborn- Remigius met ingang van 6 oktober 2020 te 
benoemen tot voorzitter van de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) met een 
zittingsduur van vier jaar en de mogelijkheid tot éénmalige herbenoeming voor dezelfde 
duur.

7 2020_BW_00456 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de 
omgang van Woonbedrijf ieder1 met haar huurders
Zaaknummer: 169958                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de VVD Zutphen, BewustZW en de PvdA 
over de omgang van Woonbedrijf ieder1 met haar huurders (d.d. 10-07-2020) te 
beantwoorden conform conceptbrief. 

Annelies de Jonge

8 2020_BW_00457 Raad informeren over communicatie over de concept-
visie Vesting van de Toekomst
Zaaknummer: 116041                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit de raad te informeren over de inhoud van en communicatie over het 
collegebesluit over de concept-visie Vesting van de Toekomst conform bijgevoegd 
memo. 

Laura Werger

10 2020_BW_00459 Aanpassing intern proces voor beleid en uitvoering social 
return
Zaaknummer: 150773                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het Zutphense bouwblokkenmodel bij sociaal aanbesteden van de 
gemeente Zutphen te vervangen door het uniforme bouwblokkenmodel (zoals dit is 
opgenomen in het Convenant uniformering Sociaal Return) en daarom onderdeel 4.2 van 
het Addendum inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zutphen te wijzigen conform 
bijlage 3.


