
 

 

Conclusies beeldvormende raad 11 juni 2020 
 
 

Onderwerp Toezeggingen/afspraken Vervolg/conclusies Gasten van de raad 
1. Bestuurlijke reactie op 

rapport rekenkamer over 
participatie 

 Raadsvergadering 25 juni 2020; 
bespreekstuk 

 

2. Begroting 2021 Regio 
Achterhoek 

 Raadsvergadering 25 juni 2020; 
hamerstuk 

 

3. Derde wijziging Algemene 
plaatselijke verordening 
2016 (Apv) 

De burgemeester komt schriftelijk 
terug op de volgende vragen:  
- Zijn de regels voor geluid voor 

airco’s, warmtepompen etc. 
opgenomen in Bouwbesluit, 
milieuwetgeving of Apv 

- Art. 2.80, titel wordt aangepast 
zodat duidelijk is dat het om deze 
afzonderlijke elementen gaat. 

- Art. 2.1 Vechten: deze omschrijving 
wordt met de politie besproken en 
de burgemeester koppelt de 
uitkomst hiervan terug aan de raad 

- Art. 2.28: de burgemeester gaat na 
of er een minimum leeftijd is voor 
klanten van openbare 
seksinrichtingen 

- Waarom Doetinchem destijds heeft 
gekozen om niet te werken met 
bestuurlijke boetes 

- Art. 5.15 ventverbod: is het 
mogelijk om hier inhoudelijke 

Raadsvergadering 25 juni 2020; 
bespreekstuk 

 



 

 

afweging aan te hangen (bijv. bij 
kwetsende teksten) 

- De burgemeester informeert de 
raad op 12 juni over de planning 
van de notitie cameratoezicht 
(n.a.v. motie cameratoezicht, 
oktober 2019).  

 
De burgemeester neemt de uitnodiging 
van het CDA aan om met de fractie te 
overleggen over een mogelijk 
amendement bij dit voorstel.  

4. Jaarstukken 2019 en 
begroting 2021 
Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA) 

De wethouder komt terug op de vraag 
hoe het komt dat ODA steeds meer 
schadeclaims ontvangt van bedrijven 
door niet goed te communiceren 
vooraf en achteraf.  

Raadsvergadering 25 juni 2020; 
hamerstuk 

 

5. Jaarstukken 2019 GR 
Laborijn (raadsmededeling 
2020-58) 

De wethouder informeert de raad in 
het najaar van 2020 over hoe het 
verloopt met de trajecten van cliënten 
die in de categorie-3 vallen.  
 
De wethouder komt terug op de vraag 
over de dienstverlening aan niet-
uitkeringsgerechtigden en de 
resultaten hiervan. 
 
De wethouder informeert de raad over 
het aantal mensen dat na uitstroom 
toch opnieuw terugkeert als 
bijstandsgerechtigde.  

De raadsmededeling is voldoende 
besproken; er is geen vervolg.   

 

 


