
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 30 november 2022 

Beeldvormende sessies 
10.00 – 12.00 uur Werkbezoek aardbevingsgebied
14.00 – 15.20 uur Jaarwisseling (geheime sessie)
14.00 – 15.30 uur Westflank verkeerskundige aspecten

Politiek Vragenuur (15.30 – 16.20)

Meningsvormende sessies
16.30 – 18.00 uur Van kamerverhuur naar woontoezicht met invoering bestuurlijke boete
19.00 – 20.20 uur Gebiedsbegroting de Suikerzijde 
19.00 – 20.30 uur Opvang nieuwkomers (gedeeltelijk geheim)
21.00 – 22.30 uur Kaders aanpak ondermijnende criminaliteit

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 21 december 2022

Conform:

Discussie:
- Raadsvoorstel Van kamerverhuur naar woontoezicht met invoering bestuurlijke boete 

Huisvestingsverordening
o CDA overweegt motie over evt. meeropbrengst, ook PVV overweegt motie

- Raadsvoorstel Gebiedsbegroting De Suikerzijde
o PvdA overweegt motie over studenten, ook CDA overweegt motie

Motie vreemd
- PVV overweegt een motie vreemd met betrekking tot het aanmeldcentrum Ter Apel en een 

motie ten aanzien van het draagvlak onder de inwoners t.o.v. nieuwkomers / AZC
- Kaders aanpak ondermijning 2023 en verder 

o D66 is zich voornemens een motie in te dienen. over het organiseren van dialoog, 
bewustwording en oplossing over de productie handel en het gebruik van drugs

o PVV is voornemens een motie in te dienen over preventie en de intensivering van het 
personeel.

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

Collegebrieven:
 Opvang nieuwkomers

2. TOEZEGGINGEN
Wethouder Molema tijdens Opvang nieuwkomers
- Zal wethouder Van Niejenhuis vragen de raad schriftelijk te informeren over een plan t.a.v. het 

spreidingsbeleid
- Zal de raad informeren over de aantallen statushouders die onder de nieuwe wet inburgering 

vallen die deelnemen aan het inburgeringstraject.
- Zal de raad de LVV-evaluatie toezenden.



Wethouder Van Niejenhuis tijdens Van kamerverhuur naar woontoezicht…
- zal in communicatie richting huurders rechten van de huurder opnemen en verwijzen naar 

steunpunt huren, en zal ook kijken wat er opgenomen kan worden over de termijn die huurder 
heeft om naar andere woonruimte om te zien

- zal de raad rapporteren zodra er reactie binnen is op de brief van de G6 aan het rijk met verzoek 
om enkel glas als gebrek aan te merken

- gaat uitzoeken of het mogelijk is om ook huurcontracten aan de notaris voor te leggen

Wethouder Van Niejenhuis tijdens Gebiedsbegroting De Suikerzijde
- gaat na in hoeverre aanleg fietspad kan worden versneld en komt erop terug.

Wethouder Broeksma tijdens beeldvormende sessie Westflank:
- Komt terug bij de raad met een planning over de Westflank, wanneer gebeurd wat.
- Gaat een brede sessie organiseren over de Westflank die samenhang heeft met natuur, 

verkeer, huizen etc. 

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

nvt

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 

nvt
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