
 

1/4

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 8 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_00551 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 1 
december 2020
Zaaknummer: 155217                                   
Goedgekeurd

Besluit

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

BESPREEKSTUKKEN

Harry Matser

7 2020_BW_00563 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 
2021
Zaaknummer: 174848                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit, naar aanleiding van de forumbijeenkomst van 1 december 2020, een 
gewijzigde verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zutphen 2021 ter 
vaststelling aan de raad voor te leggen via bijgevoegd gewijzigd raadsvoorstel (onderdeel 
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1 van het collegebesluit d.d. 13 november 2020 met kenmerk 2020_BW_00518 komt 
hiermee te vervallen).

Mathijs ten Broeke

8 2020_BW_00556 Hanzehof - vastgoed
Zaaknummer: 114047                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college neemt kennis van het advies opgesteld door AEF.

Besluitpunt 2
Het college neemt het principebesluit om de ondergrond en opstallen van de Stichting 
Hanzehof over te nemen onder de in de bijlage opgenomen randvoorwaarden en onder de 
conditie van plaatsing van het vastgoed als afzonderlijke entiteit op de balans en in de 
begroting  gedurende ten minste vijf jaar.

Besluitpunt 3
Het college besluit de hiervoor bijgevoegde onderhandelingsovereenkomst aan te gaan 
voor het verdere overleg met de stichting Hanzehof.

9 2020_BW_00557 Addendum op de Regionale Woonagenda 2020-2023 
inclusief nieuwe bandbreedte voor woningbouw in de 
periode 2020-2030
Zaaknummer: 121328                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om in te stemmen met het Addendum op de Regionale woonagenda 
2020-2023 inclusief nieuwe bandbreedte woningbouw 2020-2030.

Besluitpunt 2
Het college besluit om het Addendum ter inzage te leggen voor de raad.

Annelies de Jonge

10 2020_BW_00558 Definitief ontwerp Wegen & Pleinen in de Hoven
Zaaknummer: 90787                                   
Goedgekeurd
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Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de "Samenwerkingsovereenkomst 053" (SOK) met de Provincie voor 
de aanleg van de rondweg aan te gaan.

Besluitpunt 2
Het college besluit het definitief ontwerp "Wegen & Pleinen" De Hoven vast te stellen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen om voor de uitvoering van Wegen en Pleinen 
De Hoven een budget van € 5.500.000,= (excl. btw) beschikbaar te stellen in 2021 en dit 
te dekken ten laste van de beklemde middelen Rivier in de stad.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2021-01).

Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen de benodigde structurele budgetten voor beheer 
en onderhoud mee te nemen in de Voorjaarsnota 2021.

Besluitpunt 6
Het college besluit voorlopig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 
en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid 2 
 onder b  Wet Openbaarheid van Bestuur) op:

 SSK-Raming Wegen&Pleinen De Hoven Kragten
 SSK-Raming Wegen&Pleinen De Hoven Civil Management
 Tabel vergelijk budgetten Wegen&Pleinen De Hoven

en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

Laura Werger

11 2020_BW_00559 Uittreding Nunspeet en Elburg arbeidsmarktregio 
FactorWerk
Zaaknummer: 178657                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit in te stemmen met de uittreding uit de arbeidsmarktregio 
Stedendriehoek en Noord-West Veluwe (FactorWerk) door de gemeenten Nunspeet en 
Elburg per 1 januari 2022, op verzoek van de colleges van deze gemeenten en in vervolg 
op besluitvorming in het regionaal bestuur van FactorWerk. 
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12 2020_BW_00560 Intern controleplan grondexploitaties Zutphen
Zaaknummer: 168337                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit het intern controleplan grondexploitaties (ICG) Zutphen vast te 
stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit eventuele toekomstige aanpassingen, volgend uit de evaluatie van het 
intern controleplan, door de teamleider Control door te laten voeren.


