Provinciale Staten
Vragen van het statenlid J.R. Oudeman (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 006

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Tekort aan woonruimten Zeeuwse studenten in de Randstad
(ingekomen 04-08-2015)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Is GS bekend met het artikel 'Slaapt stu- 1.
dent van buiten Randstad straks onder
brug?' uit de Volkskrant van maandag
27 juli en 'Uren reizen en steeds voor
niks' uit de PZC van maandag 3 augustus? En is GS het met de CDA-Statenfractie eens dat het belangrijk is dat
Zeeuwse jongeren hun gewenste opleiding kunnen volgen om zo hun talenten
zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen?

Ja.
Wij vinden het van belang dat álle Zeeuwse
jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen.

2.

Is GS bereid om het probleem van studentenhuisvesting voor Zeeuwen buiten
Zeeland in kaart te brengen?

De Provincie heeft geen wettelijke taken op
het gebied van studentenhuisvesting.
Wij zien geen reden om te investeren in de
monitoring van het probleem van studentenhuisvesting voor Zeeuwen buiten Zeeland.

2.

In opdracht van Kences (kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in
samenwerking met het Ministerie van OC&W
is overigens al in 2012 de Landelijke Monitor
Studentenhuisvesting ontwikkeld.
3.

Is GS bereid om de in de toelichting
beschreven problematiek onder de aandacht te brengen van de minister, zodat
gezocht kan worden naar maatregelen
voor studenten uit Zeeland?

3.

Nee.
In 2011 is door het ministerie van BZK het
landelijk actieplan studentenhuisvesting
2011-2016 gestart. Het actieplan is ondertekend en wordt uitgevoerd door alle relevante
partijen; Gemeenten (met instellingen voor
Hoger Onderwijs), Hoger Onderwijsinstellingen, Studentenhuisvesters (verenigd in
Kences), Particuliere verhuurders (verenigd
in Vastgoed Belang), Studenten (verenigd in
de Landelijke Studentenvakbond), en het ministerie van BZK. In het plan is de inzet per
partij helder beschreven.
In veel steden heeft studentenhuisvesting
een plek gekregen in het collegeakkoord en
wordt samengewerkt met lokale aanjaagteams.

4.

Wil GS in haar contacten met de
Zeeuwse gemeenten aandacht vragen
voor de problematiek en bespreken of er
op Zeeuws niveau actie kan worden
ondernomen?

4.

5.

Wil GS in haar contacten met de
5.
Zeeuwse Connectie dit probleem aankaarten en nagaan of voor deze Zeeuwen in Randstad wellicht iets kunnen betekenen voor de Zeeuwse studenten?

Ja.

Wij zullen in onze contacten met de Zeeuwse
Connectie desgewenst nagaan of zij iets kunnen betekenen voor Zeeuwse studenten.

MIDDELBURG, 8 september 2015
Namens de fractie van CDA,

Gedeputeerde staten,
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