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Voorzitter ik heb een drietal vragen waar de heer de Jeu met ja of nee op kan antwoorden. 

- Klopt het dat de RUG in 2017 12000 meer studenten heeft dan in 2005? 

- Klopt het dat van de Nederlandse studenten niet langer de helft op kamers gaat maar twee 
derde? 

- Klopt het dat de RUG 5000 meer buitenlandse studenten heeft dan in 2005 die allemaal een 
kamer in de Stad nodig hebben? 

 
De simpele rekensom is dat er in 2005 9000 studentenkamers nodig waren voor de RUG 

studenten en er inmiddels 22000 studentenkamers nodig zijn. Dat zijn 13000 studentenkamers. 

Dan hebben we in Groningen ook nog de Hanzehogeschool die net zo actief gegroeid is. Geen 

wonder dat de wethouder gister een brandbrief naar de minister stuurde omdat er door krapte op 

de kamermarkt veel huisjesmelkers actief zijn.  De gemeente had de afgelopen twaalf jaar, jaarlijks 

1500 studentenkamers moeten bouwen. En we weten hoe moeilijk het is om überhaupt meer 

studentenkamers op te leveren: op pagina vier lees ik dat er dit jaar 300 minder kamers 

beschikbaar waren dan vorig jaar. Toch lees ik in de tweede zin onder punt 3: het tekort aan 

kamers wordt gezien als piek-probleem. 

Waarom gelooft deze universiteit nog steeds dat er slechts sprake is van een piekprobleem, en 
weigert het het structurele probleem van te harde groei te erkennen?  
 
In punt 3D lijkt de RUG zich te beseffen dat de oorzaak ook bij haarzelf kan liggen. De eerste 

zin luidt als volgt: het analyseren van de mismatch tussen vraag en aanbod afgelopen zomer moet 

ook vanuit de vraagzijde bekeken worden: het aantal studenten. Maar helaas, in plaats van een 

grondige tienjaren analyse over de explosieve groei van deze universiteit probeert de RUG zich te 

verschuilen achter haar eigen succes. Ik lees: ‘studenten schrijven zich vaak pas laat in voor een 

opleiding’. 520 duizend euro wordt er jaarlijks uitgegeven aan internationale marketing maar 

wanneer studenten zich dan ook daadwerkelijk inschrijven hebben we geen rekening met ze 

gehouden?  

Is de heer de Jeu op de hoogte van het feit dat de RUG zich in de internationaliseringsnota van 

2006 al ten doel stelde dat er in 2015 vijfduizend buitenlandse studenten zouden moeten zijn? 

Hoe is het mogelijk dat u erdoor verrast bent?  

Voorzitter: het is simpele logica dat wanneer er een verkeerde probleemanalyse gemaakt wordt, 
de aangedragen oplossingen ook verkeerd zullen zijn. Alle vijf de aangedragen oplossingen 
bestaan links of rechtsom al en gaan dus ook niet helpen in 2018.  Toch lijkt dit waarmee we het 
moeten doen.  Garandeert u ons dat er aankomende zomer geen studenten op straat zullen 
slapen? Stapt u bijvoorbeeld op wanneer er toch weer studenten op straat slapen?  
 



Wij willen graag constructief helpen om de krankzinnigheid te doorbreken door het beleid van de 

RUG weer van enig realisme te voorzien. Wij zien twee mogelijkheden om dit probleem op de 

lange termijn op te lossen. 

Ten eerste: verlaag de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven aan internationale marketing.  

Ten tweede: Roeland van der Schaaf gaf in het spoeddebat afgelopen september aan dat [quote] 

‘garanties echt zouden helpen om nieuwbouw te versnellen’.  

Hoe kan het dat deze oplossingen niet worden aangedragen in de voorliggende discussienota en 

hoe kijkt de heer de Jeu hier tegenaan?  

Kunt u ons een andere discussienota aanleveren waarin ingegaan wordt op het voorkomen van 

huisvestingsproblemen in 2025?  

 

  

Geachte voorzitter, 

Na de commissievergadering is mij gebleken dat aankomende zomer nog erger gaat zijn dan de 

afgelopen. 175 kamers verdwijnen er uit het SSH-bestand en er is geen zicht op vervanging. Wél 

blijft het internationale marketingbudget gelijk waardoor we volgend jaar weer meer buitenlandse 

studenten mogen ontvangen. Zolang het RUG-bestuur blijft volhouden dat de huisvesting van 

buitenlandse studenten vooral een piek probleem is waarvoor zij geen verantwoordelijkheid voor 

heeft zal dit probleem niet opgelost worden. We zijn geschokt en teleurgesteld dat het college in 

de commissievergadering aangaf dat zij niet kan garanderen dat er aankomende zomer geen 

buitenlandse studenten op straat hoeven te slapen. 

Ik vraag dus wederom aan het college: 

- Kunnen er meer garanties afgegeven worden aan woningcorporaties voor huisvesting van 

buitenlandse studenten 

- Kunnen de internationale marketingbudgetten worden teruggeschroefd totdat huisvesting 

voor buitenlandse studenten gegarandeerd is? 

- Kan er een lange termijn huisvestingsplan internationale studenten gemaakt worden? 

 

 

 


