
Voorbereidingsmemo
Beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 8 februari 2023

Betreft 
O Collegebrief

O Beantwoording schriftelijke vragen
O Agendering 

O agenderingsverzoek
O Raad

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Goed verhuurderschap

n.a.v.

Schriftelijke-vragen/Missstanden-bij-Sugar-Homes-GL-SP-PvdD-11-10-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Michiel de Boer (programmamanager wonen), 06 2906 1765, jan.michiel.de.boer@groningen.nl
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In oktober 2022 zijn er door SP, GL en PvdD schriftelijke vragen gesteld over het feit dat Student 
Housing, eigenaar van Sugar Homes, de borg van bewoners inhield om de energierekening te 
betalen. Volgens de vragenstellers geen voorbeeld van goed verhuurderschap, en een voorbeeld dat 
aantoont dat internationale studenten niet gehuisvest zouden moeten worden bij particuliere 
verhuurders. Het college gaf in de beantwoording  (november 2022) aan het hier niet mee eens te 
zijn. De genoemde situatie was wat hem betreft onwenselijk maar wel begrijpelijk in het licht van de 
energiecrisis. Daarnaast gedraagt het grootste deel van de particuliere verhuurders zich volgens het 
college als een goed verhuurder. Deze beantwoording was voor de vragenstellende fracties samen 
met de PvdA-fractie reden om een debat aan te vragen. Zowel over deze concrete situatie als over de
algemenere vraag wat volgens de raad een goede en acceptabele manier is om huurders te 
behandelen en wat dat niet is. Na overleg tussen aanvragers, agendacommissie en 
college/organisatie is besloten eerst een beeldvormende sessie over goed verhuurderschap te 
organiseren, ook in het licht van het wetsvoorstel Goed verhuurderschap dat bij de Tweede Kamer 
ligt. 

mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:jan.michiel.de.boer@groningen.nl
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Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het ambtelijke informatie over het onderwerp Goed 
verhuurderschap. Er zal een presentatie worden gegeven, met gelegenheid tot het stellen van 
feitelijke vragen.

Voorgeschiedenis / dossier
n.v.t.

Nadere informatie
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?
cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36130 (wet goed verhuurderschap)
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