
 

 

 

 

 

 

 

Motie  “‘Een betrouwbaar platform voor huurders: Sweet At Home in Groningen”  

 
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 15 september 2021, besprekende motie vreemd aan de 
orde van de dag. 
 
Constaterende dat: 
 

- De vraag naar huurwoningen erg groot is in verhouding tot het aanbod. 
- Het hierdoor lastig is om een huurwoning te vinden in Stad.  
- er op dit moment dertien betaalde platforms zijn die reageren op woningen mogelijk maakt 
- Niet alle platforms daadwerkelijk bestaande woningen aanbieden en er dus oneerlijke handelspraktijken er 

op na houden (beter bekend als: scams).   
- de gemeente Groningen, samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Hanzehogeschool, zelf al een 

gratis platform heeft, namelijk: www.athomeingroningen.com; 
 

 
Overwegende dat: 

- Het voor iedereen mogelijk zou moeten zijn om gratis, of anders tegen een eerlijke prijs, te kunnen reageren 
op huurwoningen die beschikbaar komen in Groningen.  

- Het gemeentelijk platform een tegenwicht zou moeten bieden tegen de huidige commerciële websites 
- Veel jongeren op dit moment op zoek zijn naar een (studenten)kamer; 
- Deze jongeren door de grote kamernood kwetsbaar zijn om ten prooi te vallen aan oneerlijke 

handelspraktijken. 
- De gemeente deze jongeren zo veel mogelijk moet beschermen tegen afzetterij en onnodige geldklopperij.  

 
Verzoekt het college: 

- te onderzoeken hoe het bestaande platform uitgebreid kan worden met als doel meer inwoners op een gratis 
manier een huurwoning te laten vinden; bijvoorbeeld door onder meer de kwaliteit van de website te 
verbeteren en een informatiecampagne te lanceren om de bekendheid van het platform te vergroten.  

- Hierbij (commerciële) aanbieders aan te schrijven met het verzoek om hun huurwoningen toe te voegen aan 
het platform.  

- De raad hierover voor het einde van het jaar een update te geven van de mogelijke uitkomsten en de 
resultaten terug te koppelen aan de raad voor 1 maart 2021.  

 
En gaat over tot de orde van de dag 
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