
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 15 maart 2018 

 

 

Op donderdag 15 maart 2018 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. 
In die bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 28 maart 2018. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de vergadering in het stadhuis, 
Raadhuisstraat 2, Doetinchem.  
De eerste sessie begint om 19.30 uur. Na een pauze begint rond 20.00 uur een 
informatieve sessie. Eindtijd is omstreeks 21.00 uur. 
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                                               voorzitter: S. Kroon, griffier M. Bolten 

 

1.  Tweede wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv-2016) 
Vanwege ontwikkelingen in de binnenstad is het beter om de termijn van 5 jaar van 
een terrasvergunning uit de Apv te halen. Dit geeft meer flexibiliteit in de 
uitvoering van plannen en de mogelijkheid tot fysieke ingrepen. De burgemeester 
heeft de bevoegdheid een vergunning met een andere geldigheidsduur toe te 
passen. Dit is toegestaan als zich een bijzondere omstandigheid voordoet. 
De geldigheidsduur van 5 jaar van terrasvergunningen blijft wel gehandhaafd in de 
Nota Terrassenbeleid. 
Deze tweede wijziging van de Apv grijpt het college ook aan om voor te stellen de 
toegang tot natuurgebieden te verbieden voor bromfietsen. 
 

  
PAUZE  
 
 

 

20.00 uur, raadzaal, informatieve sessie 
 
In gesprek met de heer R. Huisman, voorzitter van de bezwarencommissie over het 
jaarverslag 2017 (raadsmededeling 2018-14) 
  

 
Toelichting op de vergaderingen van de gemeenteraad 
 
In de beeldvormende bijeenkomsten informeren raadsleden zich over een onderwerp. 
Dat doen zij door te informatie op te halen en vragen te stellen. Zo vormen raadsleden 
zich een compleet beeld van het betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek 
debat gevoerd of een besluit genomen.  
 
Ook u hebt de mogelijkheid om met de raadsleden in gesprek te gaan over onderwerpen 
op de agenda. Via de griffie kunt u zich hiervoor aanmelden, telefoon (0314) 399 541 / 
377 145 of per e-mail: griffie@doetinchem.nl.  
 
Onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen op de agenda van de 
raadsvergadering van 28 maart 2018 voor een debat tussen de raadsfracties. Die avond 
sluit de gemeenteraad af met het nemen van besluiten over die onderwerpen.  
 
Meer informatie en alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u op 
http://besluitvorming.doetinchem.nl.  
 
U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier 
aandacht voor een zaak te krijgen. De namen, telefoonnummers en e-mailadressen kunt u 
vinden op de site http://besluitvorming.doetinchem.nl. 
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