
 

 

 

  
 
 
    MOTIE 
De Gemeenteraad van Diemen, bijeen op donderdag 3 november 2016, 
 
Gehoord hebbende de presentatie van Regenbooggroep tijdens de themabijeenkomst over 
subsidie ontvangende organisaties waarin onder meer verteld werd over het project Onder 
de Pannen. 
 
Overwegende dat, 

• Er allerlei omstandigheden kunnen zijn waardoor personen dakloos dreigen te raken; 
• Niet iedereen vervolgens in aanmerking komt voor maatschappelijke opvang; 
• De wachttijd voor een sociale huurwoning lang is, niet iedereen de huur van een 

particuliere woning kan betalen en niet iedereen (voor langere tijd) terecht kan binnen 
het eigen netwerk; 

• De problemen van deze mensen vaak verergeren op het moment dat zij 
daadwerkelijk dakloos raken; 

• Het project Onder de Pannen van de Regenbooggroep hierop inspeelt; (Zij doen dit 
door mensen die dakloos dreigen te worden of net zijn geworden, die niet elders 
terecht kunnen en waarvan verwacht kan worden dat zij binnen een jaar hun leven 
weer redelijk op orde hebben in contact te brengen met mogelijke verhuurders die 
een kamer overhebben en deze graag willen verhuren. Daarnaast helpen zij om dit 
zodanig te doen dat het geen negatieve gevolgen voor het inkomen van betrokkenen 
heeft.) 

• Er ook in Diemen inmiddels belangstelling is en er een concrete match heeft 
plaatsgevonden tussen een huurder en verhuurder; 

• Er meer mensen geholpen kunnen worden indien dit project van Regenbooggroep 
meer bekendheid geniet binnen de gemeente Diemen en actief vanuit de gemeente 
ondersteund wordt. 
 
 

Verzoekt het College daarom, 
• In gesprek te gaan met Regenbooggroep om gezamenlijk te onderzoeken of er in de 

gemeente Diemen een bredere behoefte is aan de wijze van kamerverhuur zoals 
door het project Onder de Pannen gefaciliteerd wordt en wat er dan concreet nodig is 
om het project binnen Diemen succesvol te laten zijn; 

• Naar aanleiding van dit onderzoek verslag te doen aan de Gemeenteraad en met een 
concreet plan van aanpak te komen; 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
De fractie van GroenLinks 
Nicole van Engelen 
Gepke Uiterdijk 


