
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 
 
 Doetinchem, 18 juni 2020 
 
ALDUS VASTGESTELD 25 JUNI 2020 
 
 
Ingekomen brieven 
 
 
1. UN Women Nederland e.a., 25 mei 2020, uitnodiging Orange the World 2020 
2. Briefschrijver, 5 juni 2020, project Ben je nou helemaal betegeld 
3. Stichting Vluchteling e.a., 8 juni 2020, campagne #500kinderen voor opvang alleenstaande 

vluchtelingenkinderen 
4. Briefschrijver, 12 juni 2020, verzoek om informatie over rol gemeente bij beleid 

verpleeghuizen in verband met regels Corona 
Wij stellen u voor, deze brieven door het college te laten afdoen. 
 
5. Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, 27 mei 2020, visitatierapport Sité 

Woondiensten 
6. 8RHK ambassadeurs, 28 mei 2020, voortgang Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES) 
7. Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek, 1 juni 2020, culturele oproep aan de Achterhoekse 

gemeenten en provincie Gelderland in verband met Corona 
8. Stichting Sociale Databank, 10 juni 2020, verzoek verklaring inzake bescherming in verpleeg- 

en verzorgingshuizen tegen virus of bacterie 
9. Nationale Ombudsman, 11 juni-2020, rapport Hindernisbaan zonder finish, een onderzoek 

naar knelpunten in de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen 
10. Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO), 12 juni 2020, oproep om aandacht voor 

verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking 
11. Toiletalliantie e.a., 12 juni 2020, oproep tot huren evenemententoiletten voor (fiets)toerist 
Wij stellen u voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Beantwoording vragen ex artikel 38 Reglement van orde 
12. Lokaal Belang Doetinchem, 20 april 2020, vervolgvragen over vuurwerk 
 
Initiatiefvoorstel 
13. GemeenteBelangen Doetinchem, 16 juni 2020, initiatiefvoorstel Kinderraad Doetinchem 
Wij stellen u voor: 
- het initiatiefvoorstel te agenderen voor beeldvormende behandeling op 2 juli (met de 

bedoeling het daarna menings- en besluitvormend te behandelen tijdens de 
raadsvergadering van 16 juli); 

- het college te verzoeken wensen en bedenkingen kenbaar te maken uiterlijk 14 juli, doch 
liever al voor 2 juli. 

 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. B.P.M. Janssens mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 


