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Z035498/D306810 Winkeltijdenverordening 2019 
  

Voorstel U wordt geadviseerd de raad voor te stellen om in te stemmen met de nieuwe 
Winkeltijdenverordening Brummen 2019, waarin ten opzichte van de huidige 
Winkeltijdenverordening 2014, een verruiming voor de koopzondagen is opgenomen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De raad voor te stellen om de Winkeltijdenverordening Brummen 2019 vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034881/D308252 Informatienota mbt jaarverslag 2018 Erfgoed Centrum Zutphen 
  

Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaand jaarverslag van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ), nu 
Erfgoed Centrum Zutphen (ECZ) 
2. Dit jaarverslag ter kennisname te brengen aan de raad  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Kennis te nemen van bijgaand jaarverslag van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ), nu 
Erfgoed Centrum Zutphen (ECZ) 
2. Dit jaarverslag ter kennisname te brengen aan de raad 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z036738/D309125 Subsidie 2020 Veilig Thuis NOG 
  

Voorstel 1. Aan Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (NOG) voor het jaar 2020 een subsidie te 
verlenen ter hoogte van maximaal €88.271,00 (onder voorbehoud van de besluitvorming van de 
gemeenteraad over de gemeentebegroting 2020). 
2. De subsidieregels Sociale Leefomgeving 2016 aan te passen ten behoeve van de vaststelling 
van de subsidie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Aan stichting Veilig Thuis NOG wordt voor het jaar 2020 subsidie verleend ter hoogte van 
maximaal €88.271,00 (onder voorbehoud van de besluitvorming van de gemeenteraad over de 
gemeentebegroting 2020). 
2. De subsidieregels Sociale Leefomgeving 2016 zijn aangepast ten behoeve van de vaststelling 
van de subsidie. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z037015/D309578 Aanwijzings- en benoemingsbesluit Gemeentearchivaris, Strategisch Informatie Overleg, 

Archiefbewaarplaats 
  

Voorstel 1. Het gemeentearchief van de gemeente Zutphen als depot voor informatie waarvan de interne 



bewaartermijn is verstreken aan te wijzen conform het Aanwijzings- en benoemingsbesluit 
(D309578) 
2. De gemeentearchivaris van de gemeente Zutphen te benoemen om de wettelijke 
verplichtingen, zoals deze gelden voor decentrale overheden, in de Archiefwet 1995 zijn gesteld, 
uit te voeren conform het Aanwijzings- en benoemingsbesluit (D309578) 
3. Een Strategisch Informatie Overleg (SIO) in te stellen conform het Aanwijzings- en 
benoemingsbesluit (D309578) 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het gemeentearchief van de gemeente Zutphen als depot voor informatie waarvan de interne 
bewaartermijn is verstreken aan te wijzen conform het Aanwijzings- en benoemingsbesluit 
(D309578) 
2. De gemeentearchivaris van de gemeente Zutphen te benoemen om de wettelijke 
verplichtingen, zoals deze gelden voor decentrale overheden, in de Archiefwet 1995 zijn gesteld, 
uit te voeren conform het Aanwijzings- en benoemingsbesluit (D309578) 
3. Een Strategisch Informatie Overleg (SIO) in te stellen conform het Aanwijzings- en 
benoemingsbesluit (D309578) 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z037532/D310823 Adviesnota wijziging piketvergoeding crisisorganisatie 
  

Voorstel 1. De piketvergoeding (beschikbaarheidsvergoeding) voor de medewerkers die piketdiensten 
vervullen in de crisisorganisatie te baseren op het uurloon behorend bij het maximum van schaal 
10. 
2. De wijziging terug te laten werken tot 1 januari 2016. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De piketvergoeding (beschikbaarheidsvergoeding) voor de medewerkers die piketdiensten 
vervullen in de crisisorganisatie te baseren op het uurloon behorend bij het maximum van schaal 
10. 
2. De wijziging terug te laten werken tot 1 januari 2016. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Ter kennisname 


