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Nieuwe verhuurvergunning en meldingen ongewenst
verhuurgedrag
Groningen is een echte studentenstad
waar het voor studenten prettig
wonen is. Om dit zo te houden heeft
de gemeenteraad besloten dat
verhuurders van kamers of apparte
menten aan studenten in Groningen
vanaf 1 januari 2019 een verhuurver
gunning nodig hebben. Dit geldt ook
voor bureaus die bemiddelen in
woonruimte voor studenten.
Veruit de meeste verhuurders doen
het goed. Maar een beperkte groep

verhuurders zorgt voor wanpraktijken,
zoals bedreiging, intimidatie, achter
stallig onderhoud en het ten onrechte
in rekening brengen van bemiddelings
kosten. Met deze nieuwe maatregel
kan de gemeente Groningen deze
wanpraktijken aanpakken.

wel of niet een vergunning moet
aanvragen. Als dit wel het geval is,
dan heeft u tot 1 juli 2019 de tijd om
deze vergunning aan te vragen.
Huidige kamerverhuurders met een
onttrekkingsvergunning krijgen de
nieuwe vergunning automatisch.

Op de website gemeente.groningen.
nl/kamerverhuur kunt u bekijken of u
als kamer- of appartementenverhuur
der of als kamerbemiddelingsbedrijf

Meldingen ongewenst verhuurgedrag
Groninger Studentenbond (GSB)
De Groninger Studentenbond heeft
samen met de gemeente het
Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
(MOV) opgericht. Hebt u problemen
met uw verhuurder? Dien dan een
klacht in bij het meldpunt. Als de
klacht terecht is, neemt de gemeente
maatregelen. Kijk op
groningerstudentenbond.nl/mov

Gemeenteraad Groningen
Woensdag 27 februari 2019, nieuw raadzaal
16.30 uur Raadsvergadering
Benoemingen
• Installatie raadslid
• Installatie commissieleden
• Werkgeverscommissie: benoeming lid en aanwijzing voorzitter
• Herbenoeming 2 leden RvT Stichting OPOS
Conform
• Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting Rummerinkhof Haren
• Europese aanbesteding raadsinformatiesysteem
• Vergoeding externe leden rekenkamercommissie
1-minuut interventies
• Advies commissie Hertogh inzake zuidelijke ringweg
• Pythagorascomplex
Discussie
• Drie voorstellen voor zienswijzen jeugdhulp

Steunpunt Bemiddelingskosten
Groningen
Ook heeft de GSB het Steunpunt
Bemiddelingskosten Groningen
opgericht. Hier kunt u naartoe als u
denkt dat u te hoge bemiddelingskosten betaalt. Kijk op
steunpuntbemiddelingskosten.nl
Huurteam
Het Huurteam voert gratis huurchecks
uit en helpt studenten actief om de
huur omlaag te brengen. Kijk op
groningerstudentenbond.nl/over-degsb/werkgroepen/huurteam

ring live in beeld en
geluid volgen
via groningen.
raadsinformatie.nl/live

De binnenstad krijgt meer ruimte voor
voetgangers en fietsers.
De OV-bussen rijden daarom steeds
meer langs de rand van de binnen
stad. Is het overbruggen van de
afstand tussen de bushaltes en het
centrum van de binnenstad voor u
daardoor minder eenvoudig?
Neem dan de Pendelbus Binnenstad.
De Pendelbus Binnenstad rijdt als
proef tussen de Westerhaven, Noorderhaven, Lopende Diep, Spilsluizen,
Oude Ebbingestraat, Grote Markt,

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Zuiderdiep, Akerkhof, Brugstraat en
weer naar de Westerhaven. Hij maakt
dit rondje overdag elke vijftien
minuten, op alle dagen van de week.
Onderweg zijn er diverse haltes.
Een rit met de pendelbus kost € 1.
De pendelbus is gratis voor houders
van een WMO- of Stadjerspas.
De dienstverlening kan tijdens de
proefperiode nog wijzigen.
Hou daarom de informatie in de bus en
op de website ruimtevoorjou.
groningen.nl goed in de gaten.

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen

Voorafgaand aan het agendapunt ‘Drie voorstellen voor zienswijzen
jeugdhulp’ bestaat de mogelijkheid om maximaal 3 minuten in te spreken.
De totale inspreektijd per vergadering is maximaal een kwartier.
Insprekers dienen zich minimaal 24 uur voor de vergadering aan te melden
via griffie@groningen.nl of via telefoon
nummer 050 367 7702.
U kunt deze vergadeDe agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.Voor volledige
agenda’s kunt u kijken op de raadskalen
der via groningen.notudoc.nl
U kunt vergaderingen live volgen via
www.groningen.nl/gemeenteraad

Pendelbus Binnenstad

Bellen: 14 050
gemeente_groningen
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Weet wat er speelt in
jouw buurt
Denk en doe mee en meld je aan voor
jouw wijk- en dorpsnieuwsbrief op
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in je mailbox.

Of bezoek tussen 9.00 en 17.00 uur
(maandag vanaf 13.00 uur) de balie:
• Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
• Hendrik Westerstraat 24,
9791 CT Ten Boer

of meld u aan voor de nieuws
brieven over stad en wijk
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Kijk voor vergunningaanvragen en
plannen op gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Hier kunt u ook de app Groningen
omgevingsalert downloaden en
een abonnement nemen op de
e-mailservice.

