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             Samenwerkingsovereenkomst  

Prestatieafspraken  

Midden Groningen 

tussen HO’s, corporaties en gemeente 

Gemeente Midden-Groningen  

Woningcorporaties;  

Stichting Lefier,  

Woonstichting Groninger Huis  

Woonzorg Nederland 

Huurdersorganisaties;  

Stichting Huurdersraad, 

Stichting Bewonersraad Slochteren,  

Huurders Adviesgroep Groninger Huis, 
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ondergetekenden: 

 

1. Gemeente Midden-Groningen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  

Mevr. J. van Schie, wethouder 

2. Woonstichting Groninger Huis, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:   

Mevr. L. Broekhuizen, directeur/bestuurder 

3. Lefier, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  

Mevr. E Dost, bestuurder 

4. Woonzorg Nederland rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  

dhr. C. van Boven, bestuurder 

5. Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  

Dhr. K. van der Sluis, voorzitter 

6. Stichting Bewonersraad Slochteren, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:   

Dhr. Y. H. de Vries, voorzitter 

7. Stichting Huurders Advies Groep Groninger Huis, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

Mevr. I. Laning, bestuurslid 

 

Hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’ 

 

Overwegende dat, 

 

1. de Woningwet 2015 leidt tot een nauwere samenwerking tussen gemeente, 

huurdersorganisaties en corporaties om jaarlijks prestatieafspraken te maken.  
 

2. partijen op basis van gelijkwaardigheid, ieder voor zijn deel, een eigen 

verantwoordelijkheid hebben voor een goed (kwantitatief en kwalitatief) wonen voor 

de sociale doelgroepen in de gemeente, waarmee invulling wordt gegeven aan het 

volkshuisvestelijkbeleid van de gemeente.   
 

3. De gemeente in afstemming met partijen een eigen woonbeleid ontwikkelt en periodiek 

actualiseert. 
 

4. partijen op basis van de geldende Woonvisie en daaropvolgend, het nog te ontwikkelen 

Lokaal Akkoord, jaarlijks concrete en waar mogelijk smart geformuleerde 

prestatieafspraken maken voor het volgende kalenderjaar. 
 

5. partijen het belangrijk vinden om gezamenlijk tot prestatieafspraken te komen voor de 

gemeente Midden-Groningen. Deze afspraken zijn haalbaar én in een goede balans en 

doen recht aan de volkshuisvestelijke belangen en opgaven.  
 

6. partijen onderschrijven dat een goede samenwerking en afstemming tussen partijen 

noodzakelijk is om tot goede prestatieafspraken te komen; reden waarom partijen de 

wil hebben om samenwerkingsafspraken gezamenlijk vast te leggen . 

 

7. dat alle ondergetekende corporaties en hun huurdersorganisaties binnen de gemeente 

werkzaam worden betrokken bij de totstandkoming van de Woonvisie, het maken van 

het Lokaal Akkoord en prestatieafspraken.  
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Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  

 

Artikel 1 

Doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om gezamenlijk en in goed overleg structureel 

bij te dragen aan goed (kwantitatief en kwalitatief) en betaalbaar wonen voor de diverse 

sociale doelgroepen in de gemeente Midden-Groningen.  

 

Artikel 2 
Partijen respecteren elkaars rol, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en hun bijdrage aan 

het gemeenschappelijk doel zoals omschreven in artikel 1 en overeenkomstig de bepalingen 

van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de (herziene) Woningwet 2015 en de 

Huisvestingswet 2014. 

 

Artikel 3 

Partijen streven naar een constructief, structureel overleg gericht op de realisatie van het 

gemeenschappelijke doel van de samenwerking. 

 

Artikel 4  

Partijen overleggen tijdig en zo vaak als dat nodig is voor de realisatie van het doel van de 

samenwerking.  

 

Artikel 5 

Partijen zijn transparant, open en informeren elkaar als dat nodig en wenselijk is. Partijen 

streven ernaar ter zake doende informatie zo vroeg mogelijk , doch in principe zeven dagen 

vooraf en gelijktijdig met elkaar te delen.  

 

Artikel 6 

Ieder der partijen is gerechtigd het initiatief tot overleg te nemen zodra dat zijns inziens 

wenselijk is voor de realisatie van het gezamenlijk doel.  

 

Artikel 7 

Partijen komen overeen elkaar aan te spreken als de wijze van naleving van de overeenkomst  

niet of onvoldoende bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel.  

 

Artikel 8 

Partijen komen overeen dat deze overeenkomst indien nodig na 1 jaar wordt geëvalueerd op 

de samenwerkingsafspraken. De overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. 

Wijzigen van de overeenkomst kan alleen als één der partijen hiertoe een schriftelijk verzoek 

doet bij de andere partijen. Alleen met instemming van alle partijen kan deze overeenkomst 

worden gewijzigd. 

 

  



Prestatieafspraken 2021  Pagina 5 

 

 

 

Aldus in achtvoud opgemaakt en getekend op 19 november 2020, 
 

 Namens het college van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente  
Midden-Groningen, 

 

Mw. J. van Schie, wethouder 

 

 
Namens Lefier, 
 

Mw. E. Dost, bestuurder 

 

 

 

 

Namens Huurdersraad 
Hoogezand-Sappemeer,  
 

Dhr. K. van der Sluis, voorzitter 

 

 

 

Namens Stichting 

Bewonersraad Slochteren, Dhr.  

Y. H. de Vries, voorzitter 

 

 

 

 
Namens Woonstichting 
Groninger Huis, 
 
Mw. L. Broekhuizen, 
directeur/bestuurder 

 

 

 
Namens Stichting Huurders 
Advies Groep Groninger Huis, 

Mw. I. Laning, bestuurslid 

 

  
Namens Woonzorg Nederland, 
 
Dhr. C. van Boven, bestuurder 
 

 

https://bewonersraadslochteren.nl/
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