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Geacht College, 

Op 6 juni 2017 sprak de CMR over de huisvesting van studenten in of in de buurt van Amsterdam. Naar 
aanleiding van de vergadering roept de CMR het College van Bestuur op om zich richting 
woningcorporaties en de gemeente Amsterdam hard te maken voor de bouw van meer betaalbare 
woningen voor onze studenten. De hogeschool heeft volgens de Raad naast de 
hoofdverantwoordelijkheid om studenten te onderwijzen, ook een medeverantwoordelijkheid om te 
zorgen dat studenten zich thuis kunnen voelen op de hogeschool en in de stad Amsterdam. 

De CMR nam op 6 juni jl. een voorstel aan die het College verzoekt de mogelijkheden te verkennen om 
betaalbare studentenwoningen te bouwen op de Amstelcampus, bijvoorbeeld op het terrein waar het 
Conradhuis gebouwd zou gaan worden. De CMR begrijpt dat er ingewikkelde procedures zitten achter 
het wijzigen van een bestemmingsplan waar het terrein van het Conradhuis aan gebonden is, maar 
vertrouwt op de haalbaarheid ervan. De CMR zou graag zien dat bij de verkenning niet alleen gekeken 
wordt naar het terrein van het Conradhuis, maar dat in het algemeen gekeken wordt naar de 
mogelijkheden tot studentenhuisvesting in de nabijheid van de Amstelcampus. De CMR hoort graag 
welke acties en mogelijkheden het CvB ziet met betrekking tot het bevorderen van de 
studentenhuisvesting in Amsterdam en op welke wijze de HvA daar een zichtbaardere rol kan spelen. 

De CMR ziet graag een schriftelijke reactie tegemoet over de acties die het College naar aanleiding van 
dit voorstel wil nemen. Indien het College actie onderneemt, wil de CMR graag in de eerste maanden 
van volgend collegejaar op de hoogte worden gehouden van de voortgang van dit plan. 

Met vriendelijke groet, namens de centrale medezeggenschapsraad, 

~,f} 
:--111 ' / //~ 
I I/ 

Dhr. P. /i-:oeys 
Voorzi'{i;; CMR 2016/2017 


