OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS 26 MEI 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_00237

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 19 mei
2020
Zaaknummer: 155217
Goedgekeurd

Besluit
Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 19 mei 2020
vast.

BESPREEKSTUKKEN
Annemieke Vermeulen
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2020_BW_00241

Juridische jaarstukken gemeente Zutphen 2019
Zaaknummer: 164148
Goedgekeurd

Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van:
1. het Jaarverslag bezwaarschriften gemeente Zutphen 2019;
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2. het Jaarverslag interne klachtbehandeling gemeente Zutphen 2019.
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2020_BW_00242

Jaarverslag ombudsman gemeente Zutphen 2019
Zaaknummer: 163802
Goedgekeurd

Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van het bijgevoegde Jaarverslag gemeentelijke
ombudsman 2019.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad over het Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2019 via het
bijgevoegde raadsmemo te informeren.
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2020_BW_00254

Meer ruimte voor markt en terrassen in een anderhalve
meter samenleving
Zaaknummer: 165504
Goedgekeurd

Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
De burgemeester besluit om horecabedrijven tijdelijk de mogelijkheid te geven om extra
openbare ruimte als 'corona-terras' in te richten, mits wordt voldaan aan de tien
uitgangspunten zoals genoemd in de bijlage.
Besluitpunt 2
Het college besluit om op basis van artikel 2 van de Marktverordening de warenmarkt op
zaterdag tijdelijk opnieuw in te delen waarbij de kramen en verkoopwagens geplaatst
worden op de Zaadmarkt en de Groenmarkt.
Besluitpunt 3
Het college besluit om de Lange Hofstraat en de Groenmarkt (tussen de aansluiting met
de Lange Hofstraat en nummer 27) dagelijks, aanvullend op de geslotenverklaring tijdens
marktdagen, van 10.30 uur tot 07.00 uur gesloten te verklaren voor voertuigen.
Besluitpunt 4
Het college besluit om een aantal tijdelijke fietsparkeerplaatsen in te richten in de directe
nabijheid van de poorten van de stad/toegangswegen naar het centrum.
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Besluitpunt 5
De burgemeester en het college besluiten dat deze maatregelen in principe gelden van
juni tot en met oktober 2020 (einde terrasseizoen).
Harry Matser
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2020_BW_00243

Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen
Zaaknummer: 153026
Goedgekeurd

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2019.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2019
(controleverklaring);
2. de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 met een voordelig saldo van
afgerond € 3.281.000 vast te stellen.
Besluitpunt 3
Het college besluit de portefeuillehouder financiën te machtigen tot het zonodig n.a.v. de
laatste accountantscontrole doorvoeren van wijzigingen in de jaarstukken.
Besluitpunt 4
Het college besluit de productenrekening vast te stellen.
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2020_BW_00244

Saldobestemming jaarrekening 2019 gemeente Zutphen
Zaaknummer: 153026
Goedgekeurd

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen € 3.281.184 vanuit het jaarrekeningresultaat
2019 toe te voegen aan de algemene reserve.
Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen:
2a Een bedrag van € 14.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de
nieuw op te richten bestemmingsreserve Zutphen regenbooggemeente en vanuit deze
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reserve €14.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Zutphen
regenbooggemeente.
2b Een bedrag van € 246.200 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de
nieuw op te richten bestemmingsreserve Transitievisie duurzaamheid en vanuit deze
reserve €246.200 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget
Transitievisie duurzaamheid.
2c Een bedrag van € 195.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de
nieuw op te richten bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet en vanuit deze reserve
€195.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Invoering
Omgevingswet.
2d Een bedrag van € 84.100 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de
nieuw op te richten bestemmingsreserve Pilot huisartsen en vanuit deze reserve €84.100
beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Pilot huisartsen.
2e Een bedrag van € 187.300 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de
nieuw op te richten bestemmingsreserve ESF gelden en vanuit deze reserve €187.300
beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Gelrewerkt!.
2f Een bedrag van € 55.400 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de
nieuw op te richten bestemmingsreserve Zutphenfonds en vanuit deze reserve € 55.400
beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Zutphenfonds.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2020 dienovereenkomstig te
wijzigen (2020-12).
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2020_BW_00245

Vaststellen Burap-1 2020
Zaaknummer: 165814
Goedgekeurd

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit Burap-1 2020 vast te stellen en aan te bieden aan het forum ter
bespreking.
Mathijs ten Broeke
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2020_BW_00246

Advies aanwijzing Stichting Lokale Omroep De
Berkelstroom als lokale omroep
Zaaknummer: 147252
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Goedgekeurd
Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media positief te
adviseren over de aanwijzing van Stichting Lokale Omroep De Berkelstroom in Zutphen
als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van publieke mediadiensten, nu
deze media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.
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2020_BW_00247

Raad informeren over voortgang regionaal en lokaal
actieplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Zaaknummer: 164374
Goedgekeurd

Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het regionaal
en lokaal actieplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen, conform bijgevoegd
memo.
Annelies de Jonge
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2020_BW_00248

Definitieve Regiovisie aanpak huiselijk geweld 2020 tot
en met 2023 en de inspraaknota
Zaaknummer: 157992
Goedgekeurd

Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de Raad voor te stellen kennis te nemen van de nota van inspraak en
de definitieve versie van de Regiovisie en de Uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk
geweld', aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023' vast te stellen.
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2020_BW_00249

Ruimtelijke visie Vesting van de toekomst
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Zaaknummer: 116041
Goedgekeurd
Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de concept-visie 'Vesting van de toekomst' als ruimtelijk
kwaliteitskader te willen hanteren voor beheer, onderhoud, initiatieven en ontwikkeling
van de vestingzone.
Besluitpunt 2
Het college besluit de concept-visie 'Vesting van de toekomst" te bespreken met partners
en belangstellende inwoners op het gebied van erfgoed, mobiliteit, ruimte en klimaat.
Besluitpunt 3
Het college besluit om na consultatie en bespreking van de concept-visie 'Vesting van de
toekomst' een voorstel tot vaststelling van de definitieve visie door de gemeenteraad voor
te bereiden.
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2020_BW_00250

Maatregelen corona 26 mei 2020
Zaaknummer: 162712
Goedgekeurd

Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het innen van de precario voor terrassen over jaar 2020 uit te stellen
tot 1 september 2020.
Besluitpunt 2
Het college besluit de maatregel geen marktgeld te innen bij ondernemers die door
corona niet op de markt kunnen staan, te verlengen tot 1 september 2020.
Besluitpunt 3
Het college besluit het eerder, aan ondernemers, verleende uitstel van betaling voor
gemeentelijke belastingen te verlengen tot 1 september 2020.
Besluitpunt 4
Het college besluit de opdracht te verlenen te onderzoeken of we het kampeerseizoen
voor 2020 kunnen verlengen tot 1 april 2021.
Besluitpunt 5
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Het college besluit de maatregel om de betaalde parkeerplaatsen in Zutphen aan te wijzen
als plaatsen waar met een parkeervergunning geparkeerd mag worden met één maand te
verlengen tot 1 juli 2020.
Besluitpunt 6
Het college besluit om het eerdere besluit van 21 april 2020 (kenmerk 2020_BW_00195)
over compensatie zorgvervoer in coronatijd te wijzigen: het percentage compensatie
wordt 80% in plaats van 70% met terugwerkende kracht tot half maart 2020.
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2020_BW_00252

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over
voormalige meisjesvakschool Vispoortplein 16
Zaaknummer: 146102
Goedgekeurd

Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van D66 over de voormalige meisjesvakschool
Vispoortplein 16 te beantwoorden conform conceptbrief.
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2020_BW_00255

Raad informeren over de brief van de Stichting de Oude
HBS over de meisjesvakschool Vispoortplein 16
Zaaknummer: 146106
Goedgekeurd

Notulen
Wethouder De Jonge was niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de raad te informeren over de brief van de Stichting de Oude HBS
over de meisjesvakschool Vispoortplein 16 conform bijgevoegd memo.
Besluitpunt 2
Het college besluit de Stichting de Oude HBS te informeren conform bijgevoegde brief.
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