
 

Motie versterken steunpunt huren 

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 13 juli 2022 besprekende de 
jaarrekening 2021 en voorjaarsbrief 2022

Constaterende dat:
 De gemeente Groningen na aanleiding van een initiatiefvoorstel van de PvdA sinds 

kort een steunpunt huren heeft;
 Het college met een toezegging aan Student en Stad heeft aangegeven dat bij een 

tekort op de begroting van het steunpunt huren er gekeken wordt of aanvullende 
middelen beschikbaar gesteld kunnen worden;

Overwegende dat: 
 Het steunpunt huren als gevolg van een huurverhoging en een hoge energierekening 

geconfronteerd wordt met een tekort van ca. 6000 euro op jaarbasis;
 Het steunpunt huren met de huidige middelen maar voor 20 uur per week 1 iemand 

kan aannemen om huurders bij te staan; 
 De verhuurmarkt in Groningen helaas veel huurders noopt tot het zoeken van 

(juridische) bijstand en de gemeente Groningen de ambitie heeft hierin zoveel en 
goed mogelijk te voorzien;

 Het goed en adequaat kunnen bijstaan van huurders van groot belang is en het 
steunpunt huren -mits voldoende mankracht-  daarin een belangrijke rol kan 
vervullen;

Verzoekt het college: 
 In overleg met het steunpunt huren te kijken hoeveel extra middelen er nodig zijn om

de gestegen lasten te kunnen opvangen;
 In overleg met het steunpunt huren te kijken hoe het proactief bijstaan van huurders 

verbeterd kan worden;
 Om tegemoet te komen aan bovenstaande verzoekpunten financiële middelen uit te 

trekken en deze te dekken uit het resterende begrootte bedrag in het SIF voor het 
stimuleren van de woningmarkt en de daaronder vallende post (a 0,1mln) steunpunt 
huren of anderszins te betrekken bij de begroting van 2023; 

En gaat over tot de orde van de dag.
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