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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 33 RvO inzake sociale woningbouw in dorpen  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen heeft naar aanleiding van de inloopavond in de 

Menterne in Muntendam op 10 november 2021 schriftelijke vragen gesteld over sociale woningbouw 

in de dorpen. In deze raadsbrief leest u onze reactie op de gestelde vragen.  

 

1. Waarom wil het Groninger Huis geen sociale woningen bouwen in Muntendam? 

 

Groninger Huis heeft op dit moment geen plannen voor nieuwbouw in Muntendam. De directeur-

bestuurder van Groninger Huis, mevrouw Broekhuizen, heeft dit op 16 november 2021 in de 

werkbijeenkomst van de raad als volgt toegelicht.  

 

Groninger Huis bezit ca. 760 woningen in Muntendam. Van die woningen zijn 156 (20,5%) geschikt 

voor starters en dit is een bovengemiddeld aandeel in vergelijking met andere kernen. Ook heeft 

Groninger Huis in Muntendam 200 seniorenwoningen en 100 appartementen die geschikt zijn voor 

senioren. Het aandeel voor senioren geschikte woningen is daarmee 39,4%. Mevrouw Broekhuizen 

heeft aangegeven dat er uit het woonruimteverdelingssysteem geen signalen komen dat er een 

tekort aan starters- en seniorenwoningen is in Muntendam. De vraag betreft vooral grondgebonden 

gezinswoningen.  

 

Groninger Huis wil het woningmarktonderzoek, dat in 2022 in opdracht van corporaties, 

huurderorganisaties en gemeente wordt uitgevoerd, gebruiken als basis voor nieuwe 

(woningbouw)afspraken.  
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2. Is het College in gesprek met het Groninger Huis om te zorgen dat dit alsnog gaat 

gebeuren? 

 

Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met de corporaties en huurderorganisaties. Die afspraken 

gaan onder andere over nieuwbouw. De Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028 is de basis 

voor die afspraken. De woonvisie gaat niet uit van een groei van de sociale huurvoorraad, maar van 

een afnemende behoefte aan sociale huurwoningen. Voor de gemeente als geheel gaat dit om ca. 

250 woningen.  

 

Sinds de vaststelling van de Woonvisie (februari 2019) is de druk op de woningmarkt toegenomen. 

Dit is voor ons reden om in 2022 samen met de corporaties en huurderorganisaties een 

woningmarktonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de 

ontwikkeling van de kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag. Wij gebruiken de resultaten van 

het woningmarktonderzoek om de bestaande woningbouwprogrammering tegen het licht te houden 

en waar nodig te actualiseren. Als blijkt dat er behoefte is aan meer sociale huurwoningen gaan wij 

daarover in gesprek met de corporaties en huurderorganisaties. Zowel Groninger Huis als Lefier 

hebben in de werkbijeenkomst van 16 november aangegeven dat zij de resultaten van het 

woningmarktonderzoek gebruiken voor het actualiseren van hun strategisch voorraadbeleid.  

 

3. In welke dorpen wil het Groninger Huis wel bouwen? En zijn er meer dorpen waar ze dit 

niet willen? En wordt er ook een goede onderbouwing gegeven hiervoor? 

 

Onze woonvisie is de basis voor afspraken over woningbouw, zowel op het schaalniveau van de 

gemeente als op het niveau van de kernen. Corporaties doen een bod op de woonvisie, dat wil 

zeggen dat zij jaarlijks aangeven welke bijdrage zij kunnen leveren aan de uitvoering van de 

woonvisie. De woonvisie voorziet –als genoemd- niet in groei van de sociale huurvoorraad. De 

opgave in de sociale huurvoorraad richt zich vooral op sloop, vervangende nieuwbouw en 

verduurzaming van de sociale huurvoorraad.  

 

In ons antwoord op de vorige vraag hebben wij aangegeven dat de woningmarkt sinds de vaststelling 

van de woonvisie is veranderd en dat wij daarom samen met de corporaties en de 

huurderorganisaties een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Wij verwachten dat dit onderzoek 

inzicht geeft in de (toekomstige) vraag naar sociale huurwoningen in de verschillende kernen van de 

gemeente. Dit inzicht kan leiden tot bijstelling van het woningbouwprogramma, ook op het niveau 

van de kernen.  
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4. Onderschrijft het College het belang van betaalbare en duurzame sociale woningbouw in 

onze gemeente?  

 

Wij onderschrijven dit belang.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


