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

Betreft:  Vragen ex art. 41 RvO over Internationale studentenhuisvesting in Groningen. 

 

13 juni 2018 

 

 

De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen zijn al vele jaren bezig met 

internationalisering. De internationale studenten die hierdoor in Groningen komen studeren zijn 

een verrijking voor de stad. Toch zijn er al vele jaren problemen omtrent de huisvesting van 

deze groep studenten. De afgelopen twee jaar was er noodopvang van ruim honderd plekken 

nodig om het tekort bij aanvang van het studiejaar op te lossen. 

 

Op 13 september 2017 was er een spoeddebat naar aanleiding van de tekorten en de 

constatering dat er studenten op straat moesten bivakkeren bij gebrek aan een goede kamer. 

Hierin werd door het college vastgesteld dat de piek was te verwachten maar deze onvoldoende 

op waarde is geschat. Het college stelde dat de problemen in 2018 voorkomen moesten 

worden.  

 

De fractie van GroenLinks is echter bezorgd over de signalen die zij ontvangt over de hoge 

instroom van studenten en het geringe aanbod van kamers voor de start van het nieuwe 

studiejaar. Zo zou de SSH al sinds eind mei vol zitten en stromen facebookgroepen reeds vol 

met berichten van buitenlandse studenten op zoek naar een kamer. Het lijkt er daarnaast op dat 

het onderwijsinstellingen en de gemeente niet gaat lukken om de hogere instroom aan 

studenten op te vangen. GroenLinks vindt dat een situatie als afgelopen zomer niet weer mag 

plaatsvinden.  

 

Op basis van bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen: 

 

1. Deelt het college de zorgen van de fractie van GroenLinks als het gaat om vraag en 

aanbod van kamers voor internationale studenten? Zo ja, wat is de oorzaak dat het nu 

alweer dreigt uit te lopen op een groot tekort aan kamers? 

2. Welke maatregelen zijn er, of worden er genomen voor de te verwachten piek in 

augustus / september wanneer de internationale studenten in Groningen arriveren? 

3. Elk jaar is er weer vraag naar een groot aantal kamers voor internationale studenten. 

Welke middelen gaat het college, samen met de partners van het Akkoord van 

Groninger, voor de langere termijn inzetten om te voorkomen dat er elk jaar ad hoc moet 

worden gereageerd? 



4. In het actualiteitendebat van 13 september 2017 stelde het college dat wanneer 

maatregelen van onderwijsinstellingen zouden uitblijven, het maximeren van de 

studentenaantallen aan de orde kan komen. Is het college van mening dat 

onderwijsinstellingen voldoende maatregelen hebben genomen?  

5. Is het college van mening dat internationale studenten dezelfde rechten zouden moeten 

hebben als Nederlandse studenten? Houdt het college bij het realiseren van 

studentenkamers voor buitenlandse studenten bijvoorbeeld rekening met het 

puntensysteem voor het vaststellen van een maximale huurprijs?  

6. Vaak krijgen internationale studenten te horen dat er geen kamer beschikbaar is omdat 

ze de Nederlandse taal niet beheersen of tijdelijk een kamer willen huren. Welke 

maatregelen zet het college voor internationale studenten in, om discriminatie tegen te 

gaan bij kamerverhuur op de private kamermarkt?  

7. Klopt het dat het college breed inzet om voldoende kamers aan te kunnen bieden en 

daarbij geen uitzondering maakt bij het inzetten van kamerverhuurders die doorgaans 

geen goede reputatie op de verhuurdersmarkt hebben? Zo ja, hoe pakt het college dit op 

als het gaat om huurcontracten en waarborging van een juiste prijs-kwaliteitverhouding? 

 

Namens de GroenLinks-fractie 

 

Petra Brouwer 

 

 

 

 

 


