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Datum: 3 februari 2022 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

In 2018 kopte diverse media dat leerkrachten, agenten en zorgpersoneel in Den Haag voorrang 

zouden krijgen bij het vinden van een betaalbare huurwoning. Er was en is een flink tekort aan deze 

beroepsgroepen en met een woning wil Den Haag meer mensen uit deze doelgroep naar de stad 

trekken of behouden. Uit gesprekken blijkt echter dat de doelgroep onvoldoende op de hoogte is van 

de regeling en als zij op de hoogte zijn, niet weten hoe ze aanspraak kunnen maken. Als zij in contact 

treden met het stadhuis, dan worden ze ook niet verder geholpen.  

Met de aangenomen motie ‘Verbeter communicatie huisvesting onmisbare doelgroepen’ (RIS309670) 

van de ChristenUnie/SGP is opgeroepen om een betere informatievoorziening over het woningaanbod 

in de stad voor onmisbare beroepsgroepen te realiseren en een goed vindbare website te ontwikkelen 

met deze informatie. De verwachte datum van afdoening van deze motie was 8 september 2021, maar 

de motie is nog steeds niet afgedaan.  

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg de 

volgende vragen: 

 

1) Hoe en waar communiceert het college over de voorrangsregeling richting de doelgroep? 

Waar kunnen bijvoorbeeld leerkrachten terecht met vragen over de regeling?  

 

2) Kan het college aangeven welke projecten er de komende jaren gerealiseerd worden waarbij 

(een gedeelte van) de woningen gereserveerd worden voor cruciale beroepen? 

 

3) Op welke termijn is het college van plan om de motie ‘Verbeter communicatie huisvesting 

onmisbare doelgroepen’ af te doen? Gaat het college de aangenomen motie snel uitvoeren en 

proactief informatie verspreiden onder de mensen met een onmisbaar beroep over de 

(gemeentelijke) hulp bij huisvesting in Den Haag? 

 

4) Wat doet het college in de tussentijd om te voorkomen dat mensen met een onmisbaar beroep 

uit woningnood de stad verlaten?  

 

5) Welke verdere mogelijkheden ziet het college om mensen met onmisbare beroepen te wijzen 

op het beschikbare woningaanbod voor hen? 

 

 

Judith Klokkenburg 

ChristenUnie/SGP 

 


