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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Verbeter communicatie huisvesting onmisbare 

beroepsgroepen’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake programmarekening 

2020 (RIS308436) op 14 juli 2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende 

motie ‘Verbeter communicatie huisvesting onmisbare beroepsgroepen’ (RIS309670) aangenomen. 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

• in de Woonagenda 2020-2023 (RIS305711) is opgenomen dat er geëxperimenteerd wordt met 

manieren om onmisbare beroepsgroepen zoals politieagenten, leraren en zorgpersoneel te 

helpen bij het vinden van huisvesting in de stad;  

• onder andere het project aan de Zeezwaluwstraat 4 voorziet in huisvesting voor deze 

doelgroepen (RIS305344);  

 

Overwegende, dat:  

• er nieuwbouwprojecten zijn waar mensen met een cruciaal beroep voorrang krijgen op 

huisvesting;  

• de wethouder WWW in de commissie bestuur van 16 juni jl. heeft aangegeven dat “het onder de 

aandacht brengen van deze projecten voor de doelgroepen [nog aandacht behoeft], want de 

inschrijvingen vallen helaas nog een beetje tegen”;  

• er wel informatie is te vinden over werken in deze beroepsgroepen, bijvoorbeeld , maar 

informatie over hulp bij huisvesting voor deze cruciale beroepsgroepen niet goed vindbaar is; 

www.wordleraarindenhaag.nl  

 

Verzoekt het college:  

• te onderzoeken hoe informatie over het vinden van huisvesting en specifieke bouwprojecten 

beter onder de aandacht kan worden gebracht op bestaande en nog te ontwikkelen websites 

voor onmisbare deze onmisbare beroepsgroepen en websites over wonen in Den Haag in het 

algemeen en de betreffende websites hierop aan te passen;  
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• een goed vindbare website te ontwikkelen voor mensen met een onmisbaar beroep, met 

duidelijke informatie over het vinden van huisvesting en de specifieke bouwprojecten voor deze 

beroepsgroepen,  

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie: 

 

Het college vindt het belangrijk dat de woningen die beschikbaar worden gesteld door verhuurders ook 

goed vindbaar zijn voor de onmisbare beroepsgroepen die we graag willen huisvesten in de stad.  

In het afgelopen jaar hebben we nauw samengewerkt met de sectoren onderwijs, politie en zorg om 

ervoor te zorgen dat het beschikbare woningaanbod onder de aandacht wordt gebracht bij de 

doelgroep. Diverse instellingen binnen deze sectoren hebben de doelgroep geïnformeerd over het 

actuele beschikbare woningaanbod via interne kanalen zoals via de mail en/of  intranet pagina’s.  

Om de communicatie met de doelgroep over het toekomstige woonaanbod verder te versterken, gaan 

we het beschikbare woningaanbod voor mensen met een onmisbaar beroep op denhaag.nl zetten. We 

streven ernaar om deze informatie op de gemeentelijke website uiterlijk in Q1 2022 gereed te hebben. 

Daarnaast kijken we of we kunnen aansluiten bij andere websites, zoals wonenindenhaag.nl, zodat het 

beschikbare aanbod voor de doelgroep goed vindbaar is.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


