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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de mevrouw Hoogeveen-Enzing van de fractie D66.
De vragen hebben betrekking op de nieuwe APVinzake de bepaling 'slecht levensgedrag'.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.
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Betreft: Schriftelijke vragen in het kader van artikel 38 RvO
Onderwerp: informatie

betreffende

slecht levensgedrag

Datum: 19 mei 2021

Geachte leden van het College,

Naar aanleiding van de discussie over de nieuwe APV in de BME commissievergadering
woensdag 12 mei jl., hebben wij een aantal vragen betreffende

van

de bepaling 'slecht levensgedrag'.

1. Onder andere door het VNG, wordt aangeraden om beleidsregels vast stellen omtrent het
onderwerp' slecht levensgedrag', dit om willekeur te voorkomen.
In die beleidsregels moet worden opgenomen wat onder slecht levensgedrag wordt
verstaan en welke feiten en omstandigheden worden meegewogen.
Is dit al gebeurd?
Zo ja, mogen wij als raad hier inzicht in?
Zo nee, waarom niet?
2. Als dit (nog) niet is gebeurd, wil D66 dit ten sterkste aanraden om discussie hierover te
voorkomen en om de burgemeester een juridisch betere positie te geven.
Is B&W hiertoe bereid? De gemeente Amsterdam heeft derhalve reeds beleidregels
vastgesteld m.b.t uitvoering van het artikel (https:/Izoek.officielebekendmakingen.nl/gmb2021-120797.html) .

Alvast bedankt voor de beantwoording,

Met vriendelijke groet,

Carmen Hoogeveen-Enzing
Fractievoorzitter D66 Emmen
Zuidbargerstraat 111
7812 AE Emmen

