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Inleiding 

Dit jaar brengt de Landelijke Studentenvakbond de vierde editie uit van de Beste 
Studentenkamerstad. In dit rapport beogen wij te laten zien welke gemeente in dat jaar het beste 
vestigingsklimaat heeft voor studenten. Dit is beoordeeld op vier onderdelen: de particuliere 
woningmarkt, de corporatiesector, informatievoorziening rondom huren en de aanwezigheid van 
een huurteam. Door middel van dit rapport worden goed presterende steden beloond en minder 
goed presterende steden aangemoedigd zich nog meer in te zetten voor studenten. Ook zien we 
graag dat steden van elkaar leren zodat het kamertekort samen opgelost wordt. 

Studentenhuisvesting wordt een steeds relevanter probleem in Nederland. Door de toestroom aan 
internationale studenten en de groei van de binnenlandse studentenpopulatie is de vraag naar 
kamers hoger dan ooit. Ook kampt Nederland met een woningcrisis. Studenten worden steeds 
vaker gedwongen tussen studie en ouderlijk huis heen en weer te reizen, volgens de Landelijke 
Monitor Studentenhuisvesting. Ook zorgt het tekort aan huisvesting voor een scala aan andere 
problemen. Verhuurders kunnen vaak hogere prijzen vragen dan toegestaan op grond van het 
woningwaarderingsstelsel en komen weg met gebrekkige woningen omdat studenten gedreven 
worden onder slechtere omstandigheden te huren. Uit onderzoek van Argos blijkt dat huurders 
gemiddeld 146 euro per maand teveel betalen.1  

Gemeenten spelen op dit gebied een grote rol. Doordat een gemeente in staat is beleid te maken 
op onderwerpen als gronduitgifte, omzettingsvergunningen en leefbaarheid in de stad, oefent de 
gemeente overal invloed uit op de problematiek rondom studentenhuisvesting.  

In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de trends die in de studentensteden zichtbaar 
zijn geworden. Daarna worden de resultaten van de individuele steden uiteengezet, op 
alfabetische volgorde.  

De medewerking van ambtenaren van de deelnemende gemeenten en de medewerkers van 
studentenwoningcorporaties is buitengewoon belangrijk geweest voor de totstandkoming van dit 
rapport. De jury dankt iedereen die heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 

 
  

 
18 van de 10 kamers op Kamernet zijn (veel) te duur - Argos - Human - VPRO  
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Winnaar 

Dit jaar is de titel voor Beste Studentenkamerstad gewonnen door gemeente Wageningen. De 
gemeente heeft deze titel vooral in beslag mogen nemen doordat zij een van de gezondste 
woningmarkten voor studenten hebben. Studenten zijn een integraal onderdeel van de stad en de 
gemeente belooft onder andere studenten voor het einde van het collegejaar te huisvesten. Haar 
uitstekende prestatie in de particuliere sector heeft er dan ook voor gezorgd dat de gemeente dit 
jaar bovenaan de lijst is geëindigd. 

 

Ranking 

 

Rank Stad Particulier Corporatie Info-voorziening Huurteam Totaal 

1 Wageningen 14 11 2 4 31 

2 Eindhoven 12 9 4 5 30 

 Utrecht 10 11 4 5 30 

3 Groningen 8 11 4 5 28 

 Nijmegen 8 12 3 5 28 

4 Amsterdam 7 10 5 5 27 

5 Enschede 12 11 3 0 26 

 Maastricht 6 10 5 5 26 

6 Den Haag 5 11 4 5 25 

 Leiden 6 12 2 5 25 

7 Delft 7 10 4 0 21 

 Rotterdam 5 10 2 4 21 

 

 

Algemene trends 

In het afgelopen jaar zijn er een aantal ontwikkelingen opgevallen bij de LSVb. 

1. Studenten worden uit wijken geweerd 
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Uit deze rapportage komt naar voren dat veel gemeente gebruik maken van quota 
en slotjes op bepaalde wijken. Studenten hebben hierdoor niet altijd de vrijheid 
zich op de plek te vestigen waar zij wensen. Ook zorgt dit ervoor dat studenten 
gedwongen worden steeds verder uit te wijken in de regio. 

2. Aangescherpte verkameringsregels 

In vrijwel alle gemeenten zijn de regels omtrent verkamering strenger gemaakt. 
Sommige gemeenten hebben zelfs in dit jaar de stap gezet om helemaal geen 
vergunningen meer uit te geven. Door het toenemende aantal studenten vanuit 
zowel binnenland als buitenland, wordt het moeilijker voor studenten om een 
kamer te vinden. Deze daling in aanbod zorgt er tevens voor dat de prijzen van 
kamers opgedreven worden. Gelukkig hebben de meeste steden een huurteam om 
hiermee aan de slag te gaan. 

3. Samenwerking met corporaties 

Over het algemeen zijn de woningcorporaties blij met de samenwerking tussen 
gemeente en huisvester. Verder geven zij vaak aan blij te zijn met niet alleen deze 
samenwerking, maar ook met bredere overleggen waarbij partijen als 
onderwijsinstellingen en studentenvertegenwoordigers betrokken zijn. 
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Methode 

Algemeen 
Om te weergeven hoe de situatie per stad is op gebied van huisvesting, worden op vier categorieën 
punten toegekend. Dit gaat om de particuliere sector, de corporatiesector, de 
informatievoorziening van de gemeente, en de aanwezigheid van een huurteam. Voor de eerste 
twee onderdelen kunnen vijftien punten behaald worden, voor de laatste twee kan een gemeente 
vijf punten scoren. Het maximale aantal te behalen punten is veertig. 

Particuliere sector 
Het onderdeel ‘particuliere sector’ wordt gescoord op zes verschillende delen, verdeeld in twee 
categorieën:  

1. Hoe makkelijk is verkamering? 

Voor dit onderdeel kunnen gemeenten maximaal twaalf punten ontvangen. 

Hieronder vallen de volgende onderdelen: 

a. Worden studenten uit bepaalde wijken geweerd? (max. 2p) 

Hiervoor wordt gekeken naar twee mogelijkheden. Ten eerste maken 
verschillende gemeente gebruik van aanwijzing van ‘kwetsbare wijken’. Dit 
zijn wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Om te voorkomen dat 
studenten zich hier vestigen, zetten sommige gemeenten deze wijken op 
slot. Daarnaast maken veel gemeente gebruik van een quotum. Door een 
quotum zijn studenten niet meer vrij zich overal te vestigen. Wanneer 
studenten wel geweerd worden, ontvangen gemeenten geen punten. 
Gebeurt dit niet, ontvangen gemeenten daarvoor twee punten.  

b. Is verkamering mogelijk? (max. 4p) 

In sommige gemeenten is het niet mogelijk een omzettingsvergunning aan 
te vragen. Omdat dit een cruciaal onderdeel is van verkamering, en dus 
studentenhuisvesting, ontvangt een gemeente waar dit wel mogelijk is 
hiervoor vier punten. 

c. Hoe duur is het aanvragen van een vergunning? (max. 2p) 

Dit punt wordt becijferd relatief tot andere gemeenten. De totale kosten 
voor het aanvragen van een vergunning worden per gemeente berekend 
en op grond daarvan wordt een lijst gemaakt. De vier duurste gemeenten 
ontvangen geen punten, de vier goedkoopste gemeenten ontvangen twee 
punten, en de vier gemeenten in de middenmoot ontvangen een punt. De 
gegevens die hiervoor gebruikt zijn staan vermeld in de bijlage. 

d. Hoe duur is de gemiddelde kamer? (max. 4p) 
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Omdat de gemiddelde huurprijs van een kamer een belangrijk onderwerp 
is voor betaalbaarheid, is ook dit onderdeel opgenomen. Dit punt wordt 
wederom becijferd relatief tot andere gemeenten. Ook hier krijgen de vier 
duurste gemeenten geen punten, de gemeenten in het midden ontvangen 
twee punten, en de goedkoopste vier gemeenten ontvangen vier punten. 
Voor de gemiddelde huurprijs wordt uitgegaan van de cijfers als in de 
Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. 

2. Hoe gaat de gemeente om met private geïnstitutionaliseerde partijen? 

Omdat grotere private partijen zoals Xior, OurDomain en The Student Hotel een steeds 
groter deel (willen) uitmaken van de particuliere sector, zijn ook hier punten te verdienen. 
De LSVb ziet deze partijen niet als wenselijke huisvesters om verschillende redenen: 
partijen als Xior en OurDomain verhuren wooneenheden die voor studenten bijna niet 
meer betaalbaar zijn. Vaak worden deze woningen door internationale studenten gehuurd, 
omdat zij weinig andere opties hebben. De opzet van The Student Hotel zorgt juist weer 
voor problematiek rondom huurrecht. Omdat The Student Hotel zichzelf officieel 
kwalificeert als hotel, hebben studenten die hier huren geen huurdersrechten. 

Voor dit onderdeel kunnen gemeenten maximaal drie punten ontvangen. 

Hieronder vallen de volgende onderdelen: 

a. Zijn er private instellingen? 

Omdat dit een criterium is waar niet alle gemeente aan voldoen, is de 
waardering van dit punt wederom verdeeld in meerdere mogelijkheden. 

● Als er private instellingen zijn èn de gemeente gaat met hen in 
overleg over betaalbaarheid en rechten, wordt hiervoor twee 
punten gegeven.  

● Als er private instellingen zijn, maar de gemeente niet in overleg 
treedt, wordt hiervoor geen punten toegekend. 

● Als er geen private partijen in de gemeente zijn, ontvangt de 
gemeente standaard een punt. 

 

b. Worden private instellingen aangemoedigd? 

Zo ja, dan worden geen punten toegekend, ander ontvangen gemeenten 
een punt. 

 

Corporatiesector 
Gemeenten hebben van de corporaties in hun stad punten ontvangen voor verschillende 
onderdelen. Omdat bepaalde onderdelen in de ogen van de LSVb meer betekenen voor studenten, 
wegen deze zwaarder. De gemeenten worden op elk van deze onderdelen gewaardeerd op een 
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schaal van een tot tien. Deze cijfers krijgen een weging toegekend, op grond waarvan een 
gemiddeld cijfer wordt berekend. Om tot maximaal vijftien punten te kunnen komen, wordt dit 
gemiddelde cijfer gedeeld door tien, maal vijftien. Dit eindcijfer is het aantal punten dat de 
gemeente krijgt. 

 

Dit deel wordt gescoord op de volgende onderdelen: 

a. Hoe is de samenwerking met de gemeente? 

In dit onderdeel wordt gekeken hoe goed de samenwerking tussen de 
gemeente en woningcorporatie zelf verloopt. Dit onderdeel weegt eenmaal 
mee.  

b. Hoe is de brede samenwerking? 

Vrijwel altijd werkt de gemeente ook in een breder overleg, waarbij 
bijvoorbeeld ook studenten(vertegenwoordigers) en onderwijsinstellingen 
betrokken zijn. Omdat de LSVb het belang van een breed gedragen overleg 
wil onderstrepen, weegt dit onderdeel dubbel mee.  

c. Hoe gaat het monitoren van het tekort aan studentenhuisvesting? 

Een deel van het aanpakken van een probleem is uiteraard weten hoe groot 
dit probleem is. Dit onderdeel weegt een keer mee. 

d. Hoe gaat het aanpakken van het tekort? 

Naast het monitoren, is het natuurlijk ook belangrijk dat de gemeente 
stappen zet om het tekort daadwerkelijk terug te dringen dan wel aan te 
pakken. De corporaties hebben de gemeente hiervoor wederom een cijfer 
gegeven, dat tweemaal meetelt.  

e. Heeft de gemeente prestatieafspraken opgesteld? 

Het is belangrijk dat gemeenten ter verantwoording gehouden kunnen 
worden door samenwerkende partijen. Een middel als de 
prestatieafspraken leent zich hier goed voor. Dit onderdeel weegt een keer 
mee.  

f. Hoe gaat de gemeente om met (het huisvesten van) internationale studenten? 

Internationale studenten zijn al langere tijd een groot onderwerp binnen 
studentenhuisvesting. Omdat zij relatief gezien een slechte positie hebben 
op de woningmarkt, is het volgens de LSVb belangrijk dat de gemeente 
extra aandacht besteedt aan deze groep. Hierom weegt dit onderdeel twee 
keer mee.  

g. Wat doet de gemeente om leefbaarheid te vergroten? 
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In 2021 is onder andere opgevallen hoe gemeenten studenten weren op 
grond van leefbaarheid. Daarom wil de LSVb weten hoe de gemeenten zelf 
bijdragen aan die zogenoemde leefbaarheid. De corporaties hebben voor 
dit onderdeel gemeenten becijferd over de verhouding tussen studerende 
en niet-studerende inwoners en over wat de gemeente gedaan heeft met 
betrekking tot mentale welzijn van studenten. Dit onderdeel telt een keer 
mee. 

 

Informatievoorziening 
Een groot deel van huisvesting is weten hoe de regels in elkaar steken. Dit onderdeel valt uiteen in 
drie categorieën: informatievoorziening voor huurders, voor verhuurders en voor internationale 
studenten. Voor de eerste twee categorieën kunnen gemeenten maximaal twee punten behalen. 
Voor het laatste deel kan maximaal een punt behaald worden. 

Huurteam 
De afgelopen tijd is onder andere de aanpak van malafide verhuurders een groter onderwerp 
geworden. Een manier voor gemeenten om hierin (studenten)huurders een stap verder te helpen, 
is door het faciliteren van een huurteam. Hier kunnen huurders vragen stellen en advies inwinnen, 
zeker als zij naar de Huurcommissie willen stappen.  

Gemeenten worden becijferd op twee onderdelen: 

1. Is er een huurteam? 

Als er een huurteam in de gemeente aanwezig is, worden hiervoor drie punten 
toegekend. Voor een degelijk alternatief of een huurteam in opzet worden twee 
punten toegekend. Als er geen huurteam is, worden er geen punten toegekend. 

2. Hoeveel kost het gebruik van een huurteam? 

De LSVb is van mening dat huurders beschermd moeten worden. Een huurteam 
moet in principe gratis zijn. Wanneer een huurteam (veel) geld kost, is het voor 
huurders niet meer aantrekkelijk en in erge gevallen niet mogelijk naar een 
huurteam te stappen. Voor gratis huurteams ontvangen gemeenten twee punten. 
Bij een regeling waar deels betaald wordt, ontvangt de gemeente een punt. Als een 
huurteam volledig door de huurder betaald moet worden, krijgt de gemeente geen 
punten. 
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Puntentelling per stad 

Amsterdam 

 

Particuliere sector 
De gemeente Amsterdam heeft voor de vergunningsaanvraag bepaalde vereisten gesteld. Een 
onderdeel van de vereisten zijn de quota, waarvan Amsterdam er twee hanteert: een quotum op 
wijkniveau en op pandniveau. Daarnaast stelt de gemeente als voorwaarde dat alle huurders een 
eigen huurcontract krijgen. Dit resulteert in betere huurdersbescherming en zorgt ervoor dat de 
kamers onderworpen zijn aan het puntensysteem. Helaas blijkt dit in de praktijk averechts te 
werken voor het aanbod van kamers. Omdat het voor huisbazen door deze regeling minder 
voordelig is om panden kamergewijs te verhuren, kiezen zij er sneller voor om te verhuren aan 
andere geïnteresseerden. Deze voorwaarde heeft dus zowel voor- als nadelen. 

Met de geïnstitutionaliseerde kant van de particuliere markt heeft de gemeente afspraken 
gemaakt met betrekking tot betaalbaarheid. Een deel van deze niche wordt onder de 
kwaliteitskortingsgrens aangeboden, hiertegenover staat wel dat een deel in het duurdere 
segment mag vallen. De gemeente geeft aan dat deze duurdere woonvormen echter niet de 
standaard mogen worden. 

Gemeente Amsterdam heeft een wisselend beeld in de particuliere sector. Vier punten worden 
behaald doordat verkamering wel mogelijk is. Omdat studenten wel uit bepaalde wijken worden 
geweerd door middel van een quotum worden hier geen punten toegekend. Amsterdam valt net 
buiten het dure segment waar het gaat om vergunningskosten en ontvangt daarom de helft van 
de punten. Omdat de stad wel de duurste kamers (gemiddeld) heeft, worden hier geen punten 
toegewezen. Wat betreft private instellingen is de gemeente wel in overleg, maar zijn zij niet 
tegen het concept. 

Corporatiesector 
Gemeente Amsterdam scoort gemiddeld lager dan andere steden wanneer het aankomt op 
studentenhuisvesters. De hoofdstad krijgt een gemiddelde van 6,8. De corporaties zijn wel 
gemiddeld meer te spreken over de samenwerking tussen gemeente, huisvester en andere 
partijen, maar de stad verliest weer punten op de aanpak van het kamertekort. Omgerekend 
ontvangt Amsterdam tien punten. 
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Informatievoorziening 
Gemeente Amsterdam heeft voor studenten een webpagina met alle informatie omtrent huren. 
Op deze pagina worden meerdere onderdelen van het huurrecht uitgelegd en wordt meermaals 
verwezen naar een derde partij, !Woon, die Amsterdamse studenten kan voorzien van informatie 
en advies. 

Voor verhuurders geeft de gemeente duidelijk aan wat de regels en vereisten zijn voor een 
omzettingsvergunning. Wat de plichten van de verhuurder jegens de huurder zijn, wordt niet 
vermeld.  

Voor internationale studenten is vrijwel de hele website ook in het Engels beschikbaar.  

Op dit onderdeel behaalt de gemeente vijf punten. 

Huurteam 
Het huurteam in Amsterdam is ingericht als een zelfstandige stichting die door de gemeente wordt 
gesubsidieerd. Deze is gratis voor alle inwoners van Amsterdam. De gemeente ontvangt voor dit 
onderdeel alle punten. 
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Delft 

Particuliere sector 
Gemeente Delft ziet haar bevolking scheef groeien. Door het grote aantal studenten in de stad lijkt 
er minder ruimte te zijn voor andere inwoners, zoals gezinnen. Om toch deze doelgroep te trekken, 
heeft de gemeente een stop gezet op verkamering van gezinswoningen. Woningen boven een 
horecagelegenheid of winkel mogen wel verkamerd worden. Op deze manier worden echter wel 
studenten uit bepaalde wijken geweerd.  

Ook heeft Delft de op één na duurste omzettingsvergunning. Deze vergunning wordt verder alleen 
afgegeven wanneer deze aan de vereisten voldoet, waaronder een leefbaarheidstoets. Deze toets 
maakt het voor de gemeente makkelijk een verkameringsvergunning te weigeren. 

Hoe de gemeente denkt over private instellingen, is onduidelijk. 

Gelukkig heeft de gemeente geen volledige stop gezet op verkamering van woningen. Hiervoor 
worden vier punten toegekend. Doordat de gemeente wel actief studenten uit bepaalde woningen 
en dus wijken weert, worden hiervoor geen punten toegekend. Ook valt Delft onder een van de 
vier gemeenten met de duurste omzettingsvergunningen en worden ook hier geen punten 
behaald. De kamers zelf zijn minder duur, hiervoor haalt de gemeente twee punten binnen. Omdat 
onduidelijk is hoe de gemeente denkt over private instellingen, wordt hier een punt toegekend. 

Corporatiesector 
Gemeente Delft krijgt van de corporatie voor studentenhuisvesting een 6,9, waardoor zij net in het 
onderste deel van de ranglijst vallen. De gemeente is vooral op deze plek gekomen doordat er in 
de toewijzing van punten geen uitschieters zijn. De studentenhuisvester heeft dus weinig slechts 
te melden, maar vind ook niet dat Delft grote lof verdient. Omgerekend ontvangt Delft tien punten. 

Informatievoorziening 
Gemeente Delft heeft de informatievoorziening voor verhuurders goed geregeld. Op hun website 
is duidelijk te vinden wanneer men een woning mag verkameren en ook de regelgeving waar deze 
voorwaarden op gebaseerd zijn is netjes vermeld. 
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Voor studenten heeft de gemeente minder informatie beschikbaar gesteld. Op de website is wel 
een pagina te vinden met algemene informatie betreffende studeren in Delft, maar meer 
informatie over huurrecht is niet beschikbaar. Op dit onderdeel behaalt de gemeente vier punten. 

Huurteam 
De gemeente Delft heeft in december 2021 het volgende besloten: ‘In verband met het Herstelplan 
ziet het college geen mogelijkheid om nu in een huurteam te investeren.’ 

De gemeente ontvangt voor dit onderdeel geen punten. 
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Den Haag 

 

Particuliere sector 
Uit gemeente Den Haag komen weinig geluiden met betrekking tot studentenhuisvesting. In de 
stad wonen ongeveer 30.000 studenten op een totale bevolking van bijna 550.000. Gemiddeld een 
stuk minder dan in andere gemeenten dus. Dat betekent niet dat het in Den Haag ook 
daadwerkelijk makkelijker is om een kamer te krijgen als student. De stad heeft een aantal 
voorwaarden voor het de omzetting tot kamerbewoning. Zo zijn bijvoorbeeld ‘kwetsbare buurten’ 
uitgesloten van verkamering. Deze voorwaarde komt ook terug in het minimum voor de WOZ-
waarde van de te verkameren woning. Een omzettingsvergunning wordt alleen verleend in wijken 
met een gemiddelde WOZ-waarde boven €310.000, relatief dure wijken dus. Omdat de 
beschikbare woningen in het duurdere segment vallen, is het vaak voor studenten ook te duur om 
een er een kamer in te huren. 

Over de functie van grotere particuliere partijen heeft de gemeente weinig gezegd. Zij zien deze 
partijen als een deel van de oplossing voor het kamertekort. 

Op dit onderdeel scoort Den Haag, samen met gemeente Rotterdam, de minste punten. Het 
merendeel wordt dan ook al gescoord doordat verkamering mogelijk is. Omdat de gemeente 
bepaalde wijken niet beschikbaar heeft gesteld voor verkamering, worden hier geen punten 
behaald. De vergunningsaanvraag van Den Haag valt niet onder de duurste vier, waardoor hier de 
laatste punt wordt behaald. Den Haag staat op de derde plek voor duurste kamers en ontvangt 
hier wederom geen punten. Wat betreft particuliere partijen lijkt de gemeente geen problemen te 
zien. Ook voor deze onderdelen worden geen punten behaald.  

Corporatiesector 
Gemeente Den Haag heeft, volgens de studentenwoningcorporatie, de zaken op orde. Met een 7,6 
is de stad volgens corporaties op de derde plek geëindigd. Er worden vooral veel punten gescoord 
op de samenwerking. De gemeente overlegt vaak, met veel partijen en over een breed scala aan 
onderwerpen. De ruimte voor verbetering ligt bij de opvang van internationale studenten. 
Omgerekend ontvangt Den Haag elf punten. 

Informatievoorziening 
De informatie voor verhuurders in Den Haag is duidelijk en makkelijk te vinden. De webpagina 
geeft een overzicht van voorwaarden en plichten van de verhuurder. De pagina wijst ook expliciet 
op het woningwaarderingsstelsel, waarop de maximale huur gebaseerd is. 
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De informatie voor studenten is minder overzichtelijk in kaart gebracht. De gemeente wijst wel op 
mogelijkheden voor het vinden van een kamer en vertelt aankomende bewoners waar de meeste 
studenten nu wonen. Op diezelfde pagina is echter niets te vinden over rechten en plichten van 
huurders. Hiervoor moet een aparte pagina opgezocht worden. De informatie is daarentegen in 
het Engels wel overzichtelijk opgesteld en makkelijk te vinden. Op dit onderdeel behaalt de 
gemeente vier punten. 

Huurteam 
In plaats van een huurteam maakt Den Haag gebruik van een Huurbalie. Het principe is hetzelfde: 
inwoners kunnen gratis advies en informatie inwinnen over huren. De gemeente ontvangt voor dit 
onderdeel alle punten.  
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Eindhoven 

 

Particuliere sector 
Gemeente Eindhoven ziet een toename is de vraag naar woningen door meerdere groepen dan 
alleen studenten. Om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in de stad niet te ver daalt, heeft de 
gemeente een aantal gebieden ‘op slot’ gezet. In deze gebieden is verkamering dus niet toegestaan. 
In de overige gebieden, met uitzondering van het centrum, geldt de 30-meter-regel, waardoor er 
binnen een straal van 30m niet een ander verkamerd pand mag staan bij de vergunningsaanvraag. 
Wel heeft Eindhoven de goedkoopste vergunning. 

Wat betreft geïnstitutionaliseerde private partijen vindt de gemeente dat studenten verschillende 
behoeften hebben en dit een van de partijen is die hierin kan voorzien. Wel zijn ze in gesprek met 
deze partijen.  

Deze gemeente staat, in de particuliere sector, op de derde plek. Omdat het in Eindhoven mogelijk 
is te verkameren, worden hier vier punten toegekend, wat al een groot deel van de totale punten 
is. Helaas weert de gemeente wel actief studenten uit bepaalde wijken, waardoor ze daarvoor geen 
punten ontvangen. De gemeente Eindhoven heeft wel de goedkoopste vergunningen en relatief 
goedkope kamers. Hier ontvangen ze ook de volle punten voor. Wat betreft private partijen is de 
gemeente wel in gesprek en ontvangen daarvoor ook twee punten. Helaas lijkt het er niet op dat 
de gemeente op de hoogte is van de verminderde rechten bij The Student Hotel, waar huurders 
geclassificeerd worden als hotelgasten. Op dit onderdeel krijgt de gemeente geen punten. 

Corporatiesector 
Gemeente Eindhoven heeft van alle steden het laagste puntenaantal gekregen van haar 
woningcorporatie. De gemeente heeft vrijwel overal lager gescoord. Eindhoven behaalt weinig 
punten op de aanpak van het kamertekort en huisvesting van internationale studenten, maar er is 
meer tevredenheid over de prestatieafspraken. Omgerekend ontvangt Eindhoven negen punten. 

Informatievoorziening 
Gemeente Eindhoven biedt op haar website veel informatie. Voor verhuurders is een duidelijk 
overzicht gegeven van voorwaarden. Hierbij heeft de gemeente een aantal voorbeelden gegeven 
waarin wel of niet sprake is van kamerverhuur. Aan studenten vertelt de gemeente niet alleen waar 
ze een woning kunnen vinden, maar ook waar aankomende huurders op moeten letten wanneer 
ze een kamer willen intrekken. Ook verstrekt de gemeente informatie over organisaties die advies 
en ondersteuning bieden bij lastige situaties omtrent huren. Voor internationale studenten is de 
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zoektocht iets moeilijker, de website geeft beperkte doorklik-mogelijkheden en verwijst naar een 
Nederlandse website. Op dit onderdeel behaalt de gemeente vier punten.  

Huurteam 
In Eindhoven is de gemeente opdrachtgever van het huurteam. Dit huurteam is gratis voor 
studenten. De gemeente ontvangt voor dit onderdeel alle punten.  
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Enschede 

 

Particuliere sector 
In het afgelopen jaar heeft de gemeente Enschede een grote stap gezet in de juiste richting: het is 
weer mogelijk een omzettingsvergunning aan te vragen, ook al is dit onder strengere voorwaarden 
dan voorheen. De gemeente kijkt nu strenger naar de leefbaarheid van de wijk in de beoordeling 
van de aanvraag. Zo mag er binnen 50 meter geen ander verkamerd pand of een studio staan. Ook 
geeft de gemeente aan geen vergunningen af te geven voor buurten waar sprake is van een 
kwetsbaar woon- en leefklimaat. 

Enschede geeft aan voorkeur te hebben voor samenwerking met woningcorporaties dan private 
partijen en ziet de verminderde rechten van huurders van Student Hotel als ongewenst. 

Gemeente Enschede vangt de tweede plek in de particuliere sector. Bijna een derde van de punten 
wordt behaald doordat Enschede verkamering weer mogelijk heeft gemaakt. Deze verkamering is 
echter niet in alle buurten nodig, waardoor de gemeente toch twee punten misloopt. Ook 
Enschede is geen dure stad. Zowel de vergunningskosten als de gemiddelde kamerprijs zijn zo laag 
dat bij beide delen alle punten worden toegekend. De gemeente heeft duidelijk geen voorkeur 
voor private instellingen en ook hiervoor ontvangen zij alle punten. 

Corporatiesector 
Enschede komt met een 7,4 net boven het gemiddelde uit. De gemeente behaalt vooral punten op 
de brede samenwerking, zoals meerdere steden, maar kan beter scoren op leefbaarheid, door 
meer aandacht te hebben voor hoe haar niet-studerende inwoners nadenken over studenten. 
Omgerekend ontvangt Enschede elf punten. 

Informatievoorziening 
De gemeente Enschede heeft veel moeite gestoken in de informatievoorziening. De website biedt 
verhuurders een filmpje waarin de belangrijkste onderwerpen van kamerverhuur worden 
toegelicht. Dit is ook wel nodig, omdat deze informatie anderzijds over drie internetpagina’s 
verspreid staat. 

Voor (aankomende) huurders biedt de gemeente een website met alle instanties die kamers 
bieden. Voor informatie betreffende huurrecht verwijst de gemeente simpelweg naar de website 
van de Rijksoverheid. Informatie over huurrecht verstrekt de gemeente niet. 
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Internationals worden verwezen naar een website van de onderwijsinstellingen. Hier worden ze 
wel geholpen in de zoektocht naar een kamer, maar er wordt weinig verteld over huurdersrechten. 
Op dit onderdeel behaalt de gemeente drie punten. 

Huurteam 
Omdat de gemeente Enschede geen huurteam heeft, worden hier geen punten toegekend. 
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Groningen 

 

Particuliere sector 
Dat Groningen in een lastig parket zit is niet onbekend. Afgelopen jaar is de stad veelal in het 
nieuws geweest door de situatie rondom (studenten)huisvesting. Honderden internationale 
studenten konden geen kamer of woonruimte vinden en moesten slapen in een noodopvang. De 
gemeente heeft de afgelopen jaren een stop gezet op het uitgeven van omzettingsvergunningen. 
De gemeente geeft aan de druk op bestaande wijken te willen borgen en heeft, om intensivering 
tegen te gaan, ook de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan verder aangescherpt.  

Groningen noemt grotere private partijen ‘interessante spelers’. Deze partijen kunnen (een deel 
van de) internationale studenten opvangen, maar, geeft de gemeente aan, de prijzen zijn 
aanzienlijk hoger dan huur bij een corporatie. De stad vindt ook aanbieders die contracten met 
verminderde rechten bieden, zoals The Student Hotel, geen aantrekkelijke optie.  

Ondanks het gebrek aan kamers, is het in de gemeente niet mogelijk te verkameren. Hierom lopen 
zij al vier punten mis. Ook geeft de gemeente aan de druk op wijken te willen borgen, dus ook 
wegens het weren van studenten krijgen zij geen punten toegekend. Groningen heeft wel het 
voordeel dat er geen kosten gemaakt konden worden voor een vergunningsaanvraag door het 
gehele jaar heen, en het voordeel dat de gemiddelde kamer relatief goedkoop is. Voor deze 
onderdelen worden dus alle punten behaald. Omdat de gemeente private partijen wel als goede 
toevoeging qua aanbod ziet, maar ook de gevaren achter deze constructies erkent, worden op 
beide onderdelen een punt gegeven. 

Corporatiesector 
Gemeente Groningen gooit hoge(re) ogen met de behaalde 7,5. De gemeente haalt vooral punten 
op de samenwerking met verschillende partijen, volgens de lokale studentenhuisvester. Er wordt 
vaak overlegd over veel onderwerpen. Minder punten worden behaald op de aanpak van het 
kamertekort, maar de gemeente scoort weer meer bij het deel internationale studenten, mede 
door het organiseren van een piekopvang. Omgerekend ontvangt Groningen elf punten. 

Informatievoorziening 
Gemeente Groningen heeft, om hun studenten te voorzien van informatie over huisvesting, een 
speciale website opgezet. Deze website komt voort uit een samenwerking tussen de lokale 
overheid en onderwijsinstellingen. Zowel internationale als Nederlandse studenten kunnen hier 
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alles vinden over wonen in Groningen. De website verschaft informatie over een breed scala aan 
onderwerpen, van normale huurprijzen tot Nederlandse gewoontes in huis. 

Voor verhuurders is het iets moeilijker om de benodigde informatie te vinden: de gemeente heeft 
namelijk twee websites, waarvan maar één de informatie over omzettingsvergunningen bevat. Op 
dit onderdeel behaalt de gemeente vier punten. 

Huurteam 
Gemeente Groningen is betrokken geweest bij de oprichting van het huurteam en verstrekt 
hiervoor nu subsidie. Gebruik maken van het huurteam is kosteloos. De gemeente ontvangt voor 
dit onderdeel alle punten. 
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Leiden 

 

Particuliere sector 
Als een van de oudste studentensteden heeft ook Leiden een relatief grote studentenpopulatie. 
Ook deze stad kampt met een kamertekort. Helaas heeft de gemeente in oktober 2021 besloten 
om tijdelijk geen vergunningen voor kamerverhuur meer af te geven. De gemeente Leiden maakte 
vroeger gebruik van het leefbaarheidscriterium om een vergunningsaanvraag te beoordelen. Nu 
dat niet meer mogelijk is, wacht de gemeente op een nieuwe versie van de Huisvestingswet waar 
dit wel kan. 

Voor oktober hanteerde de gemeente ook strenge vereisten, zoals een quotum op de hoeveelheid 
verkamerde panden in een straat. 

Wat betreft private geïnstitutionaliseerde partijen wil de gemeente concrete afspraken maken. Zo 
vragen zij een lange termijn beschikbaarheid voor studenten en een betaalbaarheidsgarantie.  

Gemeente Leiden haalt op het onderdeel particuliere sector niet veel punten binnen. Om te starten 
is het niet meer mogelijk een vergunning aan te vragen, waardoor de gemeente al vier punten mist. 
Daarnaast heeft Leiden, toen een aanvraag nog wel mogelijk was, studenten geweerd van 
bepaalde plekken door een quotum en een leefbaarheidscriterium. Ook hier worden dus geen 
punten behaald. Zowel de kosten van de vergunning als de gemiddelde kamerprijs zijn, relatief tot 
de andere steden, noch hoog noch laag. Voor deze onderdelen krijgt de gemeente respectievelijk 
een en twee punten. De gemeente Leiden ontvangt wel alle punten met betrekking tot private 
partijen.  

Corporatiesector 
Volgens studentenwoningcorporaties komt Leiden het beste uit de test met een 7,8. De gemeente 
scoort op alle onderdelen hoog, maar behaalt minder punten bij de prestatieafspraken. Samen 
met gemeente Groningen krijgt Leiden de meeste punten wanneer het aankomt op internationale 
studenten. Leiden maakt, net als meerdere gemeenten, gebruik van een garantiecontract om 
internationale studenten te huisvesten. Omgerekend ontvangt Leiden twaalf punten. 

Informatievoorziening 
De informatievoorziening van gemeente Leiden is voor verhuurders prima geregeld. Door de 
categorische indeling van de website, is het makkelijk voor aankomende verhuurders te vinden 
wat de vereisten voor omzetting zijn. Tevens is het voor huurders makkelijk om op de website een 
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pagina te vinden over het huurteam. De informatie rondom studentenhuisvesting heeft de 
gemeente minder goed geregeld. Er is voor studenten geen informatie beschikbaar over hun 
rechten als huurder. Op dit onderdeel behaalt de gemeente twee punten. 

Huurteam 
Ook de gemeente Leiden heeft een huurteam. Zij verstrekken de subsidie waardoor inwoners hier 
gratis gebruik van kunnen maken. De gemeente ontvangt voor dit onderdeel alle punten. 
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Maastricht 

 

Particuliere sector 
De winnaar van de vorige editie is tevens ook de meest internationale studentenstad van 
Nederland. Misschien is het wel deze grote diversiteit die ervoor zorgt dat de gemeente ook kampt 
met een groot kamertekort. Aan het begin van het collegejaar 21/22 meldde lokale media De 
Limburger dat de stad nog 400 studenten zonder kamer heeft rondlopen. De toestroom was groter 
dan gedacht. 

De stappen die de gemeente zet om dit tekort op te vangen, in ieder geval in de particuliere sector, 
zijn beperkt en veel vereisten zijn dezelfde als tijdens de vorige editie. De gemeente gaat uit van 
een 40-40-40-regeling. Dit houdt in dat per jaar 40 zelfstandige eenheden uit woningen gemaakt 
mogen worden, 40 kamers gerealiseerd mogen worden in woningen en 40 kamers in 
monumentale panden. Daarnaast mogen woningen kleiner dan 110m2 niet gesplitst worden en 
moeten er minstens vier niet-verkamerde panden tussen de studentenwoningen staan. 

Over private geïnstitutionaliseerde partijen heeft de gemeente het volgende te zeggen: zij zien deze 
partijen als een toevoeging aan de markt, maar willen wel voorkomen dat studenten gedwongen 
worden in dit segment te huren. Als er sprake is van een vrije keuze, heeft de gemeente geen 
bezwaar. 

Omdat verkamering in Maastricht nog wel mogelijk is, ontvangt de gemeente hiervoor vier 
punten. Ook maakt de stad gebruik van een quotum en kunnen woningen kleiner dan 110m2 
niet verkamerd worden, wat ervoor zorgt dat studenten niet overal een plek kunnen vinden om 
te wonen. Daarnaast valt de stad in het dure segment voor zowel de totale vergunningskosten als 
de gemiddelde kamerprijs. Voor deze onderdelen haalt de stad geen punten binnen. 
Alhoewel de stad zich niet per se ontmoedigend opstelt tegenover private partijen, zijn ze zich 
wel bewust van de minder rooskleurige kanten ervan. Hiervoor ontvangen zij toch twee punten. 

Corporatiesector 
De woningcorporatie in Maastricht heeft geen gehoor gegeven op de informatieaanvraag vanuit 
Kences. Daarom hebben wij ervoor gekozen hen het gemiddelde aantal punten te geven. 

Informatievoorziening 
Gemeente Maastricht heeft voor studenten een uitgebreide website met alle informatie omtrent 
student zijn. Hier valt ook studentenhuisvesting onder. In de bloksgewijze indeling is een volledig 
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blok gewijd aan rechten en plichten van huurders, maar ook is er aandacht voor de zoektocht naar 
accommodatie. 

Voor verhuurders heeft de gemeente de informatie overzichtelijk op één pagina verzameld, 
waardoor het makkelijk gemaakt wordt om uit te zoeken of een pand in aanmerking komt voor 
verkamering. Op dit onderdeel behaalt de gemeente vijf punten. 

Huurteam 
Het huurteam van Maastricht heeft zich wegens succes uitgebreid tot heel Zuid-Limburg. De 
gemeente is actief betrokken geweest en draagt nu nog financieel bij. Het huurteam is gratis. De 
gemeente ontvangt voor dit onderdeel alle punten. 
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Nijmegen 

 

Particuliere sector 
Nijmegen is een gezellige studentenstad, gelegen aan de Waal. Zoals vrijwel elke andere stad, 
kampt ook Nijmegen met een kamertekort. De gemeente kent het tekort en wil het ook 
terugdringen. Toch wordt het voor verhuurders niet makkelijker gemaakt een pand te verkameren. 
In elk geval is een omgevingsvergunning nodig, die de gemeente vrij gemakkelijk kan weigeren. 
Voor woningen die onder de NHG-kostengrens vallen, welke in 2021 op €325.000 stond, is ook een 
omzettingsvergunning nodig, op grond van de huisvestingsverordening. Ook deze vergunningen 
kunnen om verschillende redenen geweigerd worden. Deze vergunning kan de gemeente niet 
eisen bij woningen boven deze grens omdat daar geen noodzaak voor bestaat, volgens de Raad 
van State. 

In Nijmegen zijn er tot nu toe nog geen private instellingen neergestreken. De gemeente geeft wel 
aan hier ook niet veel voor te voelen.  

In Nijmegen is verkamering nog steeds mogelijk, waar ze vier punten voor krijgen. Wel blijft de 
gemeente studenten weren uit bepaalde wijken, namelijk daar waar woningen onder de NHG-
kostengrens vallen. Hiervoor worden geen punten toegekend. De kosten van de vergunning zijn in 
Nijmegen relatief hoog, waardoor ook hier geen punten worden behaald. Gelukkig geldt dit voor 
de huurprijs van kamers niet, daar scoort de gemeente nog twee punten. Omdat er geen private 
instellingen zijn in Nijmegen, krijgt de gemeente standaard een punt, daar komt nog een punt bij 
voor de terughoudendheid omtrent dergelijke constructies.  

Corporatiesector 
Gemeente Nijmegen heeft van studentenhuisvesters de tweede plaats gekregen. Ook deze stad 
behaalde gemiddeld hoge punten zonder echte uitschieters. Wel heeft Nijmegen volgens hen een 
van de beste aanpakken wat betreft het kamertekort. Hoewel de gemeente het over het algemeen 
goed doet, zou er volgens de woningcorporatie meer aandacht kunnen zijn voor internationals. 
Omgerekend ontvangt Nijmegen twaalf punten. 

Informatievoorziening 
Gemeente Nijmegen heeft op de website een checklist opgenomen van belangrijke onderwerpen. 
Hieronder worden meerdere punten aangekaart, zoals de puntentelling van de Huurcommissie en 
de website Into Nijmegen, waar sociale activiteiten vermeld staan. Wel mist de lijst punten met 
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betrekking tot huurdersrechten, die verder strekken dan een eerlijke huur. Voor internationals is 
geen informatie in het Engels beschikbaar. 

De vereisten voor het aanvragen van een omzettingsvergunning staan duidelijk op de website van 
de gemeente. Ook heeft de gemeente gelinkt naar het omgevingsloket, waar potentiële 
verhuurders een vergunningscheck kunnen doen voor de omgevingsvergunning. Op dit onderdeel 
behaalt de gemeente drie punten. 

Huurteam 
Ook in gemeente Nijmegen subsidieert de gemeente het huurteam. Gebruik maken van de 
diensten van het huurteam in Nijmegen is gratis. De gemeente ontvangt voor dit onderdeel alle 
punten. 
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Rotterdam 

 

Particuliere sector 
Hoewel Rotterdam misschien meer bekend staat als havenstad dan studentenstad, is ook hier een 
groot deel student. Er zijn zelfs zoveel studenten, dat de Erasmus Universiteit alarm heeft geslagen: 
de universiteit trekt té veel studenten. Ook de stad merkt de gevolgen van deze toestroom. Om in 
kaart te kunnen brengen welke woningen verkamerd zijn, heeft de gemeente in 2021 een tijdelijke 
stop gezet op het uitgeven van omzettingsvergunningen. Deze stop duurt tot september 2022. 
Bestaande situaties van kamerverhuur hebben wel de mogelijkheid om een vergunning aan te 
vragen. Voor deze stop maakte de gemeente gebruik van de 50m-regel, waarbij een te verkameren 
pand niet binnen 50 meter van een ander verkamerd pand mocht staan. 

Ondertussen wordt het aanbod aangevuld door andere private partijen, zoals Xior, OurDomain en 
The Student Hotel. Alhoewel de gemeente de aanvulling waardeert, willen ze wel betere afspraken 
realiseren met betrekking tot huurprijs en servicekosten in nieuwbouw. 

Gemeente Rotterdam staat, wat betreft de particuliere sector, op een gedeelde laatste plek met 
Den Haag. Dit komt vooral omdat het niet meer mogelijk is een pand te verkameren. De daarvoor 
gehanteerde 50m-regel zorgt ervoor dat de gemeente wegens het weren van studenten ook geen 
punten ontvangt. De gemeente vroeg voor de vergunning voorheen niet zoveel als andere 
gemeenten, waardoor zij hier een punt scoren. De gemiddelde kamerprijs is echter wel heel hoog, 
daar ontvangen zij geen punten. Wat betreft private partijen, is de gemeente wel in overleg, 
waarvoor twee punten toegekend worden. Wel vindt de gemeente deze partijen een prima 
aanvulling op het aanbod. Daarvoor ontvangen zij geen punten. 

Corporatiesector 
Gemeente Rotterdam scoort aan de lagere kant met een 6,4. De stad haalt over het algemeen 
gezien geen hoge punten, maar laat vooral op de aanpak van het kamertekort en internationale 
studenten veel liggen. De corporatie geeft aan dat er onvoldoende wordt doorgepakt op het 
vraagstuk vraag en aanbod. Ook heeft de gemeente niet genoeg capaciteit om de 
omzettingsvergunningen van de corporatie vlot te verwerken. Wel wordt tevreden gesproken over 
de overleggen waar de gemeente deel van is. Omgerekend ontvangt Rotterdam tien punten. 

Informatievoorziening 
Gemeente Rotterdam verschaft in eerste oogopslag weinig informatie voor huurders, op de 
webpagina Huurwoning Rotterdam zijn er verschillende uitklapfuncties, waarvan een gereserveerd 
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is voor studenten/kamerbewoning. Zodra deze uitgeklapt wordt blijkt echter dat er niets onder 
hangt. Wel heeft de gemeente een pagina waarop huurders hun huurprijs kunnen checken en wat 
te doen als hun huur hoger ligt dan wettelijk toegestaan. 

Voor verhuurders heeft de gemeente het iets makkelijker gemaakt: de pagina voor 
omzettingsvergunningen geeft duidelijk aan dat vanaf 1 juli 2021 geen vergunningen worden 
afgegeven voor nieuwe situaties van kamerbewoning. Ook geeft de site een overzicht van 
veelgestelde vragen van verhuurders. Op dit onderdeel behaalt de gemeente twee punten. 

Huurteam 
In Rotterdam subsidieert de gemeente ook een huurteam. Inwoners van bepaalde wijken kunnen 
gratis gebruik maken van hun diensten, in andere wijken wordt er gewerkt met een no cure, no 
pay-regeling. De gemeente ontvangt voor dit onderdeel vier punten. 
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Tilburg 

De gemeente Tilburg heeft niet gereageerd op de informatieuitvraag vanuit de LSVb. De Tilburgse 
studentenhuisvester heeft aangegeven niet mee te willen doen.  
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Utrecht 

 

Particuliere sector 
Utrecht is een populaire stad onder studenten en is dan ook de derde studentenstad in Nederland. 
Met een gezellige binnenstad en ideale ligging is het logisch dat er ook veel studenten willen 
wonen. De gemeente heeft de duurste omzettingsvergunning met een prijs van €3088,90 in 2021. 
Dit is meer dan twee keer zoveel als de volgende in de rij, Delft. Alhoewel de gemeente voornemens 
is meer dan 5000 woningen voor studenten te realiseren, blijft het kamertekort groeien. De 
verwachting vanuit gemeente Utrecht is dat het bouwen van extra woonruimte niet toereikend zal 
zijn voor het tekort. 

Utrecht is tevreden met private spelers, maar wil wel aandacht schenken aan de betaalbaarheid 
hiervan, door te kijken naar het marktsegment en de servicekosten. Zij zien dergelijke constructies 
meer als een tijdelijke dan structurele oplossing.  

Omdat de gemeente Utrecht nog kamervergunningen uitgeeft, ontvangen zij hiervoor vier punten. 
Ook weren zij studenten niet uit specifieke wijken, waardoor zij nog twee punten bij hun score 
kunnen optellen. Wel heeft Utrecht de duurste vergunning, waar ze punten mislopen. De kamers 
zijn relatief niet extreem duur, waardoor ze hier weer twee punten behalen. Gemeente Utrecht is 
niet ontevreden met private partijen, maar wil wel graag in gesprek blijven. Voor deze onderdelen 
ontvangen zij totaal twee punten. 

Corporatiesector 
Gemeente Utrecht valt in het midden met een 7,2. Voor de samenwerking haalt de gemeente veel 
punten, hoewel de aanpak van het kamertekort beter zou kunnen. Op het onderdeel internationale 
studenten haalt Utrecht de minste punten van alle steden, maar dit wordt gecompenseerd door 
een 10 voor leefbaarheid. Omgerekend ontvangt Utrecht elf punten. 

Informatievoorziening 
Gemeente Utrecht heeft een uitgebreide pagina betreffende huurdersbescherming. Hier kunnen 
huurders een lijst vinden met hun rechten en de plichten van de verhuurder. Daarnaast verwijst 
de gemeente naar meerdere hulplijnen en staan er handige filmpjes op de website. De gemeente 
heeft ook een meldpunt huisjesmelkers opgezet om malafide verhuurders tegen te gaan. 



Juryrapport Beste Studentenkamerstad 2021 - 28-03-2022 
 

33 
 

Verhuurders kunnen alle benodigde informatie tevens op één pagina vinden. De gemeente geeft 
duidelijk aan wat de kosten en vereisten zijn voor een omzettingsvergunning. Op dit onderdeel 
behaalt de gemeente vier punten. 

Huurteam 
Gemeente Utrecht is opdrachtgever van het huurteam. De diensten zijn kosteloos voor inwoners 
van de stad Utrecht en enkele omliggende gemeenten. De gemeente ontvangt voor dit onderdeel 
alle punten. 
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Wageningen 

 

Particuliere sector 
De universiteit in Wageningen is al 17 jaar op rij verkozen tot beste universiteit in Nederland. Het 
is dan ook niet verbazingwekkend dat deze stad zowel veel Nederlandse als internationale 
studenten trekt. De bereikbaarheid van de stad zorgt er helaas wel voor dat het voor studenten 
bijna noodzakelijk is om zich in de buurt te vestigen. 

Volgens de gemeente Wageningen is dit gelukkig ook mogelijk. De stad kampt niet met een 
kamertekort en heeft zelfs een woongarantie: elke student is voor 1 mei in beschikking van een 
woonplek. Wel moet de gemeente aan het begin van het studiejaar voorzien in een tijdelijke 
piekopvang, in de vorm van een studentencamping.  

De gemeente geeft aan weinig te voelen voor private partijen en is vooral voorstander van 
samenwerkingen met toegelaten instellingen/corporaties. Op eigen grond wordt vooral met de 
WUR en Idealis, de Wageningse wooncorporatie, samengewerkt. 

Gemeente Wageningen heeft op dit onderdeel de meeste punten gescoord, wat er ook voor heeft 
gezorgd dat zij de Beste Studentenkamerstad-titel voor zich hebben gewonnen. De gemeente geeft 
vergunningen uit zonder wijken op slot te zetten, waar dus alle punten behaald worden. Daarnaast 
zijn de kosten in de gemeente laag, voor de vergunningsaanvraag en de kamer zelf, waardoor 
wederom de volle punten worden binnengesleept. De gemeente kent nog geen private partijen en 
willen dit ook niet aanmoedigen. Wageningen krijgt daarvoor een punt.  

Corporatiesector 
Gemeente Wageningen valt net onder het midden, met een 7,1. Deze gemeente behaalt een 
gemiddeld cijfer op vrijwel alle onderdelen en heeft net als Delft geen uitschieters. Wageningen 
geeft wel aan geen problematiek te hebben rondom de instroom van internationals, waar dus ook 
geen concrete actie nodig is. Dit is een voordeel ten opzichte van andere steden. Omgerekend 
ontvangt Wageningen elf punten. 

Informatievoorziening 
Gemeente Wageningen heeft geen omzettingsvergunning, maar maakt wel gebruik van de 
omgevingsvergunning. Hiervoor heeft de gemeente de vereisten duidelijk weergegeven. Voor 
huurders heeft Wageningen geen webpagina opgezet. Er is geen informatie beschikbaar over 
rechten van huurders en plichten van verhuurders. Hiervoor ontvangt de gemeente twee punten. 
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Huurteam 
In Wageningen heeft de gemeente geen huurteam opgezet. Wel zijn er twee alternatieve 
mogelijkheden die uit ervaring goed werken. Een van de opties is het HousingDesk, deze dienst 
heeft een dubbele functie als huurteam en als advertentieplatform voor kamers. De LSVb vindt dit 
een aparte combinatie. Het Startpunt Wageningen is een team dat informatie en advies verstrekt. 
De focus van dit team ligt echter niet volledig op huisvesting en lijkt niet alle onderwerpen te 
behandelen die een standaard huurteam in behandeling zou nemen. 
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Contactgegevens: 
030 231 6464 

Lsvb@lsvb.nl 

Postadres: 
Postbus 1335 

3500 BH Utrecht 

Bezoekadres: 
Drieharingstraat 6 

3511 BJ Utrecht 


