
 

 

 

 

Groningen, 19 juli 2018 

 

Aan:  Het college van B&W van de gemeente Groningen 

 

Betreft:  Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over Internationale    

   studentenhuisvesting in Groningen. 

 

In het Dagblad van het Noorden van vandaag wordt in een opiniestuk ‘Bij kamertekort is 

alles blijkbaar geoorloofd’ kritiek geuit over de aanpak van het tekort aan kamers voor 

internationale studenten in Groningen. Eerder stelde de fractie van GroenLinks hier ook 

al vragen over. Het opiniestuk roept echter nog aanvullende vragen op bij GroenLinks. 

Groningen zou als een goede gastvrouw moeten optreden, maar op basis van het 

opiniestuk en het artikel uit het dagblad van Noorden getiteld ‘Kritiek op toename short 

stay’ van gisteren komt een ander beeld naar voren. GroenLinks maakt er zich zorgen 

over dat Internationale studenten benadeeld worden zouden worden ten opzichte van 

Nederlandse studenten.  

 

 

Op basis van bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen: 

 

1. Klopt het dat er voor de kamers op de site www.athomeingroningen.com wettelijk 

verboden administratiekosten worden gevraagd? Zo ja, welke maatregelen gaat 

het college ondernemen ter voorkoming dat Internationale studenten deze extra 

kosten gaan betalen? 

2. In juni besprak de raad de overnachtingenmarkt. In de betreffende collegebrief 

(24-5-2018) schreef het college dat het uitgangspunt is dat er door middel van 

‘short stay’ geen nieuwe kamerverhuur wordt toegevoegd. Ondanks dit 

uitgangspunt heeft het college besloten een stimuleringslening af te geven voor 

249 short stay containerwoningen op het Suikerfabriekterrein (collegebrief 29-5-

18). Hoe zorgt het college samen met de RUG en Hanze er voor dat deze 

containerwoningen tegen een goede prijs-kwaliteit verhouding worden verhuurd?  



 

 

3. Is hierbij ook onderzocht of er andere mogelijkheden zijn voor het verhuren van 

de containerwoningen dan short stay? Bijvoorbeeld huurcontracten voor 

bepaalde tijd met inachtneming van het puntensysteem?  

4. Herkent het college het punt uit het opiniestuk dat met name internationale 

studenten doorgaans een hogere huur betalen door het gebruik van short stay 

contracten? Welke stappen onderneemt het college samen met de RUG en 

Hanze om dit te voorkomen? 

 

Namens de GroenLinks-fractie, 

 

 

Petra Brouwer  


