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Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Borg bij Sugar Homes

n.a.v. Misstanden bij Sugar Homes (schriftelijke vragen en antwoorden, 11/10 resp. 9/11/22)
Missstanden-bij-Sugar-Homes-GL-SP-PvdD-11-10-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marije Jansen (beleidsadviseur), 050 367 6522, marije.jansen@groningen.nl
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In oktober werden er namens de fracties van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren schriftelijke 
vragen gesteld onder de titel ‘Misstanden bij Sugar Homes’. Dit naar aanleiding van berichten dat de 
eigenaar van deze containerwoningen de borg van haar bewoners inhoudt om de  energierekening te
betalen. Daarnaast zijn er andere klachten over deze woningen: lastig te verwarmen, weinig licht, 
schimmel en forse verhoging energierekening eerder dit  jaar. De fracties vroegen wat het college 
hieraan kon en wilde doen, of er andere mogelijkheden zijn om internationale studenten te 
huisvesten, of de short stay  contructie  bij  de sugar homes niet ingeperkt moet worden, en of men 
nog  wel wil blijven samenwerken met Student Housing. 

In zijn antwoorden legt het college uit waarom hij in de huidige omstandigheden het inhouden van 
de borg begrijpelijk vindt, en er naar zijn mening geen sprake is van misstanden. Om in voldoende 
huisvesting voor internationale studenten te kunnen voorzien wil men dan  ook blijven samenwerken
met zowel marktpartijen al woningcorporaties, en is men ook niet  voornemens de short stay 
constructies in te perken. De samenwerking  met Student Housing blijft wenselijk.

De fracties van SP, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren willen hierover in debat. Zij vinden het 
inhouden van de borg geen nette manier om huurders te behandelen, en willen daar de mening van 
de andere fracties over horen. Ook lijkt  het hen nuttig om duidelijke richtlijnen op te  stellen m.b.t. 
een acceptabele behandeling van huurders.
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Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit in voorkomende 
gevallen met het oog op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de 
besluitvormende vergadering. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke 
vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de 
uitgezette of voorgestelde lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van 
agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de 
bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is  60 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd bedraagt (afhankelijk van het aantal insprekers) voor 
raadsleden maximaal 2 à 3 minuten per fractie en voor het college 10 à 15 minuten, exclusief 
interrupties. De vier aanvragende fracties krijgen een gezamenlijke spreektijd van 10 min die ze 
onderling kunnen verdelen.  De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere 
insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

De aanvraag is gericht op debat, er worden aan het college geen vragen gesteld die eerst 
beantwoord moeten worden om een goed debat te kunnen voeren (de gevraagde feitelijke 
informatie en de visie van het college zijn al verwerkt in de antwoorden op de schriftelijke vragen). 
Daarom kan de bespreking in dit geval in principe in één termijn plaatsvinden. 

 Allereerst (maar uiteraard ná evt insprekers) krijgt één van de aanvragende fracties het 
woord om de agendering toe te lichten en een voorzet te geven voor het debat: waarom 
vinden zij dat er sprake is van ‘niet een nette manier om huurders te behandelen’ en zijn ze 
niet overtuigd door de beantwoording van het college, en wat vinden ze zelf wel ‘een goede 
en acceptabele manier’ (en aan welke mogelijke richtlijnen denken zij)? Is men van plan 
hierover een ‘motie vreemd’ in te dienen?

 De andere aanvragende fracties kunnen deze toelichting desgewenst kort aanvullen. 
 Vervolgens krijgen de andere fracties gelegenheid te reageren.
 Tot slot kan het college evt vragen die toch nog gesteld zijn beantwoorden en een eerste 

reactie geven in geval van aangekondigde moties vreemd

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Aanvraag van meerdere fracties
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