
 
Afhandeling toezeggingen uit de beeldvormende raad van 17 mei 2017, voor de 
raadsvergadering 8 juni 2017 
 

Onderwerp Toezegging Pfhouder + 
ambtenaar 

Stand van 
zaken 

Kadernota 2018-2021 
GR Laborijn 

Beantwoording twee vragen: 
Is in Doetinchem de kortdurende 
loonkostensubsidie afgeschaft? 
 
Ontvangen jongeren tot 27 jaar nog een 
uitkering als ze geen enkele 
inkomstenbron hebben, en geldt voor hen 
de wachttijd van 4 weken? 
Zo ja, welke acties en maatregelen worden 
voor hen ondernomen om vroegtijdige 
schulden te voorkomen? 

Langeveld 
Helming 

1-6: memo ter 
beantwoording 
van de vragen 
ontvangen. Ter 
inzage gelegd 
bij de stukken. 
 
afgehandeld 

Krediet aankoop 
GEM-woningen 
Iseldoks 

Aan dictumpunt 1 wordt het woord 
‘maximaal’ toegevoegd bij het te verlenen 
krediet. 

Lambregts 
Wendel 

Aangepast 
raadsvoorstel 
ontvangen. 
 
afgehandeld 

Aanpassing 
Algemene 
plaatselijke 
verordening (Apv) op 
basis van evaluatie 
horecaconvenant 

De raad ontvangt een overzicht wat de 
voorgestelde wijzigingen van de Apv 
concreet betekenen voor de verschillende 
horeca-inrichtingen. 
 
Tekstuele verduidelijking (delen) 
raadsvoorstel.  

Burgemeester 
Mulling 

24-5: 
aangepast 
raadsvoorstel 
en matrix 
ontvangen. 
 
afgehandeld. 

Beleidskader 
armoedebestrijding 

Het advies van de Sociale raad en de 
reactie van het college daarop, komen ter 
inzage 
 
De raad ontvangt een nadere 
onderbouwing hoe het college de 
ombuigingstaakstelling voor 2018 gaat 
realiseren. Daarbij wordt ook opgenomen 
welke activiteiten gefinancierd worden 
vanuit de extra rijksmiddelen. 
 
De wethouder stelt een notitie op waarin 
hij richtinggevend beschrijft hoe hij  
uitvoering zal geven aan de aanbevelingen 
uit het evaluatierapport. 

Telder 
Sesink/Verbeek 

1-6: memo ter 
afhandeling 
toezeggingen 
ontvangen. 
Gaat ter inzage 
bij de 
raadsstukken. 
 
afgehandeld 

Parkeervisie 2018-
2021 

De raad ontvangt een overzicht van de 
investeringen in parkeerbeleid sinds 2005. 

Drenth 
Cornelissen 

30-5: Overzicht 
investeringen 
ontvangen. Ter 
inzage bij de 
raadsstukken. 
 
afgehandeld 

Verdubbeling 
Europaweg 

De wethouder legt het rapport van het 
ministerie van infrastructuur en milieu over 
veilige overwegen ter inzage. 

Drenth 
Cornelissen 

01-06 rapport 
is bij de 
stukken 
gevoegd.  
 
afgehandeld   

Gebiedsuitwerking 
Europaweg/  

De wethouder stuurt voor 8 juni een 
schriftelijke onderbouwing naar de raad 
waarom voor de vestiging van een hotel 

Drenth 
Den Dulk 

31-5: memo ter 
beantwoording 
vragen 



 
Stand van zaken 
vestiging hotel hoek 
Europaweg 
Kilderseweg 

kan worden volstaan met een omgevings-
vergunning en geen wijziging van het 
bestemmingsplan nodig is. 

ontvangen op 
de griffie. Ter 
inzage bij de 
raadsstukken. 
 
afgehandeld  

Meerjarenperspectief 
grondexploitaties 
2017 

Het antwoord op de vraag naar de stand 
van zaken actualisatie RPB (regionaal 
programma bedrijventerreinen) volgt 
schriftelijk. 

Drenth 
De Vries 

22-5: antwoord 
ontvangen op 
de griffie. 
Komt ter 
inzage bij de 
raadsstukken. 
 
afgehandeld 

 


