
 
Afdeling Doetinchem 
 
Gisterenavond weer een fysieke Gemeenteraad in het stadshuis. Het voelde nog wat 
onwennig, omdat we vanwege de 1,5-meter regel verspreid zaten. En ook de betogen 
en interrupties moesten we doen vanaf onze plek. Er lag daarnaast een wat legere 
agenda voor. Dit komt omdat we als raad in opmaat zijn naar de bespreking van de 
Jaarrekening 2019, de Kadernota en Bestuurlijke monitor. Deze staan volgende week 
Beeldvormend om de agenda en een week later besluiten we hier over. Dit alles heeft 
ons ook deze vergadering niet weerhouden de agenda te vullen. Dit onder andere 
door over 3 verschillende onderwerpen vragen in het vragenhalfuur te stellen en een 
motie vreemd aan de agenda in te dienen.  
 
APV, Algemene Plaatselijke Verordening 
De APV wordt vaak wel gezien als hét instrument voor Gemeenteraad om eigen regels te 
maken, deze met meestal het doel de gemeente leefbaar en netjes te houden. Denk hierbij 
aan zaken zoals overlast, evenementen, vuurwerk, maar dus ook drugsoverlast. Één van de 
zaken die door deze nieuwe APV geregeld wordt is het tegengaan van het gebruik van 
lachgas. Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen in de update van 26 september. Zie 
artikel Gelderlander. 
 
Tijdens deze bespreking stond met name het beschermen van sekswerkers centraal. Door 
een aangenomen amendement, is in deze APV nu geregeld dat mensen die werken als 
sekswerker in de gemeente Doetinchem niet 18, maar minimaal 21 jaar moeten zijn. De 
gedachte hierachter is dat zij hierdoor minder snel slachtoffer zullen worden van 
mensenhandel, als ook dat toekomstig sekswerkers op een wat latere leeftijd een meer 
weloverwogen besluit kunnen maken om sekswerker te worden. Mede dankzij de inbreng 
van Govert Jan, komt er nu ook extra aandacht voor juist de preventie en de hulp die deze 
(veelal) dames veelal nodig hebben. Hierover worden we bijgepraat in een nog te plannen 
Informatie Raadsbijeenkomst. 
 
Motie onderzoek Burgemeester van Nispenstraat 
Deze motie was nog doorgeschoven van de vorige gemeenteraad. Toen is er gezien het late 
tijdstip door de eerdere agendapunten, ervoor gekozen deze door te schuiven naar de raad 
van gisteren. Wij als PvdA zouden graag zien dat de Burgemeester van Nispenstraat ook in 

https://www.gelderlander.nl/doetinchem/boze-burgemeester-boumans-gaat-praten-met-horeca-over-verkoop-lachgas~aca7d102/


te rijden is vanaf de Hofstraat (straat van de Amphion en de bioscoop. De gedachte is dat 
hiermee de instroom van bezoekers naar het centrum beter is, als ook dat de 
Catharinagarage voller zou komen zitten (onderdeel gemeentelijk Parkeerbedrijf) en dus in 
mindere mate de Mediamarktgarage (particulier eigendom). Het merendeel van de 
binnenstadsondernemers ziet dit ook zitten en zij voelen zich ook gesteund door een recent 
rapport over kansen voor de binnenstad, waarin dit idee ook genoemd wordt. Echter, omdat 
we hierover geen exacte cijfers hebben, en we wisten dat het mogelijk wat moeilijk zou 
liggen bij een aantal partijen, roepen we in deze motie op tot een onderzoek. Volgens de 
wethouder waren er echter nog recente cijfers, en zal hij deze, in combinatie met het 
onderzoek waarin de kansen voor de binnenstad worden besproken ons toekomen. Hierdoor 
houden we de motie aan en wachten we op deze cijfers, voordat we verder actie 
ondernemen. 
 
Naast het recente succes van de verruiming van zondagopenstelling (zie Facebook) zijn we 
met nog meer bezig, om de binnenstad aantrekkelijk te maken en te houden. 
 
Bewapenen BOA 
Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen in de media is er in het land (met name het 
westen) de tendens om de BOA te bewapenen. Door onze vragen aan de Burgemeester 
kwamen te weten dat dit in Doetinchem niet aan de orde is. Maar wat vind jij? BOA’s wel 
bewapenen (zodat ze zich beter kunnen verdedigen en beter kunnen handhaven) of niet 
bewapenen (omdat dit mogelijk extra escalaties oproept)? Laat het ons weten. 
 
We vergaderen weer fysiek. Dus je kan weer makkelijker aansluiten. We zien je dan  
 
Namens de fractie, 
Maarten op de Weegh 
 

 

https://www.facebook.com/pvdadoetinchem/posts/3058773064206657

