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1 Inleiding 

Als volkshuisvestingspartners zijn wij samen met alle betrokkenen in 2018 begonnen aan de uitdagende 

taak om van onze drie gemeentes één gemeenschap te maken. De Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 

2018 - 2028 geeft hiervoor de kaders aan en zet de koers uit zodat het "voor iedereen goed wonen is" in 

de gemeente. Dit is vormgegeven door middel van drie gebiedsperspectieven, namelijk: nieuwe 

woonmilieus toevoegen, stedelijke gebieden versterken en het creëren van netwerken van sterke dorpen. 

Als volkshuisvestingspartners in Midden-Groningen werken wij al meerdere jaren samen aan het 

realiseren van de woonvisie met een focus op het creëren en behouden van voldoende betaalbare sociale 

huurwoningen van goede kwaliteit. Als partners staan we voor een aantal grote opgaves de komende 

jaren. Zo gaat het naast de thema's betaalbaarheid en beschikbaarheid ook over de leefbaarheid, de 

klimaatbestendigheid, ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en de 

versterkingsopgave van de gebouwde omgeving vanwege de aardbevingsproblematiek. Daarnaast zijn er 

middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) beschikbaar gericht op de brede welvaart in 

de gemeente. Voor de besteding hiervan heeft de gemeente een lokaal programmaplan vastgesteld. 

In 2020 hebben wij net als voorgaande jaren prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken dekken 

inhoudelijk in grote mate de relevante thematiek voor Midden-Groningen zoals die staat beschreven in 

de Woonvisie. Toch zijn wij als partners op zoek naar een meer structureel afsprakenkader om de 

samenwerking te versterken, gezamenlijk richting te bepalen en elkaar bij processen te betrekken. Het 

project Noorderpark (herstructurering woonwijk en de bijbehorende transformatie van de bedrijvenzone 

langs het Winschoterdiep) is hier een goed voorbeeld van omdat het om een meerjarige project gaat dat 

zich minder goed in jaarlijkse prestatieafspraken Iaat vatten. Daarom is als onderdeel van de 

prestatieafspraken in 2021 vastgelegd om kaderafspraken voor de komende vijf jaar met elkaar te maken. 

In de Kaderafspraken moeten gezamenlijke doelen en inzet naar voren komen. De ambities uit de 

Woonvisie Midden-Groningen zijn hiervoor als kapstok gebruikt. In de Kaderafspraken moeten deze 

ambities geconcretiseerd worden naar gezamenlijke doelen voor de huurdersorganisaties, corporaties en 

de gemeente. Daarmee ontstaat een gemeenschappelijk vertrekpunt voor samenwerking en een 

bruikbaar handvat voor een wederkerige en gelijkwaardige inzet van alle partners. 

De kaderafspraken zijn het raamwerk. Dit raamwerk zullen we jaarlijks met de invulling van een jaarschijf 

uitwerken en aanscherpen. Zo kijken we samen vooruit, houden we vertrouwen in elkaar én in de 

toekomst. 

Onze afspraken moeten 

Tijdens de verkenning en gedurende de themasessie hebben we met elkaar uitgewerkt wat onze 

verwachtingen en prioriteiten zijn. Deze vormen het kader waaraan onze afspraken minimaal moeten 

voldoen. Deze verwachtingen zijn uitgewerkt in een aantal statements die beginnen met de zin: "Onze 

afspraken moeten...". Deze criteria staan op basis van prioriteit hieronder beschreven. 

Onze afspraken moeten...: 

• Gelijkwaardigheid tussen alle partijen blijven garanderen. 

• Duidelijk maken wat er de komende vijf jaar opgepakt gaat worden. 

• Concreet en meetbaar zijn. 

• De rollen voor alle partners duidelijk beschrijven. 

• Evenredig aandacht geven aan de kansen en opgaven in de stedelijke gebieden én de dorpen. 
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• Het wiel niet opnieuw uitvinden en gebaseerd zijn op gemaakte afspraken en visies. 

Wij werken samen aan 

Tijdens de themasessies zijn de thema's, ambities en prioriteiten verkend. Ook zijn de rollen van alle 

partners binnen deze thema's besproken. In totaal zijn zes thema's naar voren gekomen. Deze zijn: 

1. Samenwerking. 

2. Betaalbaarheid en financiële ondersteuning. 

3. Beschikbaarheid. 

4. Wonen met zorg. 

5. Leefbaarheid. 

6. Verduurzaming (bijvoorbeeld energietransitie en klimaatadaptie) en versterking. 

Opbouw en leeswijzer 

De thema's, de activiteiten die we gaan ontplooien en de rollen van de individuele partners worden inde 

volgende hoofdstukken beschreven. Elk thema heeft een korte inleiding, een beschrijving van onze 

ambities, hoe we deze ambities denken te realiseren en wie wat gaat doen. Ook worden (indien nodig) 

nog enkele opgaven besproken die invloed hebben op het behalen van onze doelen. Tot slot geven we 

aan welke thema's moeten terugkomen bij het vaststellen van de jaarschijven. 

Let op: waar over corporaties wordt gesproken refereren we aan alle corporaties die deze afspraken 

hebben ondertekend. Dit betreft Lefier, Groninger Huis en Woonzorg Nederland. In enkele gevallen zijn 

aparte opgaven voor Woonzorg Nederland benoemd. Dit komt omdat Woonzorg Nederland een 

landelijke corporatie is die zich niet in alle gevallen kan conformeren aan het lokale beleid, zelfs als zij dit 

in principe ondersteunen. 

Ambities (definitie) 

De ambities vertegenwoordigen wat we samen willen realiseren de komende vijf jaar. Het is de stip op 

de horizon waarvoor we gezamenlijk de schouders eronder zetten. We dagen elkaar hierin uit. Dit 

betekent dat onze ambities de richting aangeven. Vanuit verantwoordelijkheid en verantwoording 

werken we hier naar toe, waarbij we op basis van maximale gezamenlijke inzet zo dicht mogelijk de 

ambities willen benaderen. 
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2 Samenwerking vormgeven 

Om goede samenwerking te behouden is het nodig in elkaar te investeren. Om die investering vorm te 

geven hebben wij afspraken gemaakt over hoe we samenwerken. Deze afspraken zijn opgenomen in de 

prestatieafspraken voor 2021 en hieronder overgenomen. 

Gezamenlijke ambitie 

Alle partijen willen de komende jaren verder investeren in de samenwerking en hebben als streven dat 

het voor iedereen goed wonen is in de gemeente Midden-Groningen. Iedere partij geeft hier, binnen de 

eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden, richting aan. De samenwerking tussen partijen wordt 

verstevigd en geïntensiveerd door wederzijdse inspanningen, het geven van vertrouwen en onderlinge 

aanspreekbaarheid. Dat houdt in dat wij als partijen ons kwetsbaar opstellen en bepaalde marges van 

onzekerheid aanvaarden. Het intensiveren van de samenwerking betekent dat wij: 

• Transparanten open naar elkaar zijn, ook over ieders mogelijkheden qua inzet van menskracht en de 

beschikbare financiële middelen. 

• Het gemeenschappelijk doel in het oog houden en binnen de kaders van de eigen organisatie 

toewerken naar het bereiken van dit gemeenschappelijk doel. 

• Elkaars positie en elkaars inbreng respecteren. 

• In een vroegtijdig stadium informatie, die betrekking heeft op de onderwerpen in deze 

prestatieafspraken, met elkaar delen. 

• Onderzoek dat betrekking heeft op onderwerpen in deze prestatieafspraken zoveel mogelijk 

gezamenlijk uitvoeren. 

• Elkaar aanspreken op het moment dat er knelpunten zijn in de uitvoering van de prestatieafspraken 

of in de samenwerking. 

• Elkaar aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken. 

• De kaderafspraken één keer per jaar monitoren als onderdeel van het maken van de 

prestatieafspraken. 

• De prestatieafspraken twee keer per jaar monitoren als onderdeel van het werkgroep overleg. 

Hoe geven we de samenwerking vorm 

Bestuurlijk overleg 

Er vindt vier keer per jaar (maart, juli, oktober en november) bestuurlijk overleg plaats tussen de partijen 

over (de uitvoering van) de prestatieafspraken. De gemeente is de uitnodigende partij en faciliteert het 

overleg. Het bestuurlijk overleg van maart staat in het teken van de kaderafspraken, de evaluatie van de 

prestatieafspraken van het vorige jaar en wordt gecombineerd met een schouw. Het bestuurlijk overleg 

van begin juli staat in het teken van het bod voor het komende jaar. Medio oktober worden de 

conceptprestatieafspraken voor het volgende jaar besproken. Eind november worden de 

prestatieafspraken voor het volgende jaar ondertekend. De voortgang van de afspraken is een vast 

agendapunt voor het bestuurlijk overleg prestatieafspraken. Indien nodig kan het bestuurlijk overleg 

besluiten om bij te sturen. Naast het bestuurlijk overleg prestatieafspraken hebben de gemeente en de 

corporaties regelmatig een 'één-op-één' bestuurlijk overleg. 

Werkgroep overleg 

De werkgroep 'vooroverleg prestatieafspraken' werkt de kaderafspraken 2021 - 2025 en de 

prestatieafspraken uit en zal deze jaarlijks monitoren als onderdeel van het maken van de 

prestatieafspraken. Daarnaast evalueert de groep de prestatieafspraken van het vorige jaar en wordt de 



voortgang van de huidige prestatieafspraken twee keer per jaar gemonitord. Ook bereidt ze het 

bestuurlijk overleg voor. Ten slotte voert de werkgroep de besluiten van het bestuurlijk overleg uit. De 

werkgroep overlegt acht tot tien keer per jaar. De gemeente is de uitnodigende partij en faciliteert het 

overleg. 

Eén gemeente, twee regio's 

De gemeente Midden-Groningen is onderdeel van twee verschillende regio's (Regio Groningen-Assen en 

Regio Oost-Groningen) waarin de deelnemende gemeenten o.a. woningbouwafspraken maken. De regio's 

hebben hun eigen dynamiek en leggen niet altijd dezelfde accenten. Het is daarom belangrijk om de 

inzichten uit beide regio's gezamenlijk te duiden en aanvullend een gemeenschappelijke kennisbasis op 

te bouwen. 

Tot slot doen we er alles aan om elkaar zo goed mogelijk te betrekken bij alle thema's die invloed hebben 

op het wonen in de gemeente. Dit geldt ook voor thema's die niet enkel over wonen gaan. Denk hierbij 

aan thema's als wonen en zorg, de energietransitie en de omgevingsvisie. Bij deze vraagstukken zijn 

andere partners en beleidsvelden betrokken. Als volkshuisvestingspartners zullen wij in deze gevallen 

elkaar zoveel mogelijk op de hoogte houden door informatie te delen en inspraakmogelijkheden te 

faciliteren. Wel is het belangrijk aan te geven dat afhankelijk van het traject, het niet altijd mogelijk is 

iedereen aan de voorkant te betrekken. Dit voorkomen we door lopende trajecten eens per twee 

maanden te agenderen in het werkgroepoverleg. 
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3 Betaalbaarheid 

Wij vinden het belangrijk dat woonlasten (huur, energiekosten en gemeentelijke lasten) betaalbaar zijn 

en blijven voor onze doelgroepen. Ook willen we tegengaan dat doelgroepen van de corporaties 

huisvesting vinden in te dure, kwalitatief slechte of ongeschikte woningen (bijvoorbeeld kamerbewoning). 

Verder ondersteunen we inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, een slechte gezondheid, 

schulden of een andere beperking. Door middel van huurtoeslag, verduurzaming, evenals het behouden 

van een basisvoorraad toegankelijke, goedkope en betaalbare woningen dragen alle partijen bij aan het 

betaalbaar houden van het wonen. Ook sluiten we waar mogelijk aan bij lokale initiatieven gefinancierd 

door het Nationaal Programma Groningen die inwoners met lage inkomens helpen bij het verkrijgen van 

werk en het kwijtschelden van schulden en heffingen (waar dit passend en mogelijk is). 

Gezamenlijke ambitie 

In 2026 willen we samen het volgende bereikt hebben: 

• De woonlasten voor huurders zijn gemiddeld niet sneller gestegen dan de inflatie. 

• Investeringen in verduurzaming hebben gemiddeld niet geleid tot verhoging van de woonlasten voor 

huurders. 

• Er vinden geen huisuitzettingen meer plaats vanwege huurschulden. 

Wat gaan we de komende jaren doen om te werken aan onze ambities 

Beperken van ontwikkelkosten voor corporaties 

Bouwen is kostbaar. Bouwkosten vertalen zich direct door in de huur die corporaties moeten vragen voor 

nieuwe woningen. 

• Om bouwkosten te drukken houdt de gemeente vast aan een sociale grondprijs voor de bouw van 

sociale huurwoningen. De corporaties spelen deze besparingen door aan hun huurders. 

Behoud en verduurzaming van het huidige bestand 

Corporaties bezitten 8.036 woningen in Midden-Groningen (peildatum 1 januari 2021) en werken samen 

met gemeenten en huurders om goedkope en betaalbare (laag en hoog) woningen aan te bieden. 

• De verdeling van de voorraad goedkoop en betaalbaar laag is vastgelegd in de prestatieafspraken van 

2021 en voor deze afspraken vertaalt naar gemeente niveau (zie tabel). Deze verdeling zal door alle 

partners worden aangehouden als leidraad, met uitzondering van Woonzorg Nederland gezien hun 

doelgroep. De corporaties nemen hierin ais eigenaar van de woningen het initiatief. 

Categorie Groningerhuis en Lefier Woonzorg Nederland 

Goedkoop Minimaal 15% 0% 

(kwaliteitskortingsgrens - € 442,46) (20% streefdoel) (op basis van doelgroep) 

Betaalbaar laag 
65% - 60% 

80% 

afto in s rens laa € 633,25 ( pp~ g g g - ) (op basis van voorraad)* 

Totaal goedkope en betaalbare voorraad 80% 

* De voorraad betaalbaar laag van Woonzorg Nederland in Midden-Groningen is momenteel hoger dan 80% van hun 

voorraad. Door landelijk beleid kan dit in de toekomst misschien dalen. 

• Jaarlijks wordt tijdens het maken van prestatieafspraken de verdeling van de voorraad goedkoop en 

betaalbaar laag op gemeenteniveau gemonitord en waar nodig, binnen de mogelijkheden van het 

huurbeleid van de corporaties, aangepast (allen). De gemeente is hierin de uitnodigende partij. 
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Huurdersorganisaties werken op gelijkwaardige basis samen met de corporaties om het huurbeleid 

vastte stellen en het toelichten van dit beleid onder hun leden/huurders. 

• Corporaties spreken jaarlijks het aantal woningen af dat zij gaan verduurzamen als onderdeel van 

de prestatieafspraken. Dit doen zij op basis van de ambities die zijn gesteld onder Verduurzaming en 

versterking (hoofdstuk 3.2 van de kaderafspraken). Hierbij worden de vergoedingentabellen uit het 

Sociaal huurakkoord gehanteerd om zo de woonlasten te verlagen voor huurdersl. 

Specifieke groepen helpen om uitzettingen te voorkomen 

Uitzetting uit een sociale huurwoning heeft vaak dakloosheid tot gevolg. Dit moet worden voorkomen. 

Ten eerste om te vermijden dat huurders (en hun gezinsleden) op straat belanden. Dit maakt het lastiger 

om te werken aan het oplossen van problemen. Ten tweede omdat dakloosheid de problematiek 

verschuift van de corporatie naar de daklozenopvang en verwante voorzieningen. 

• Wij (allen) zetten ons in om uitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente neemt 

hierin het initiatief op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en helpt huurders bij 

het beïnvloeden van gedrag (vermindering van energie rekeningen), het vinden van werk en het 

verkrijgen van beschikbare middelen (toeslagen, kortingen, voorzieningenwijzer, etc.) als hier 

aanleiding voor is. 

• De gemeente helpt kwetsbare huishoudens met lage inkomens die kampen met schulden door 

schuldhulpverlening te bieden en te ondersteunen vanuit lokale NPG-projecten die zich richten 

op preventie, schuldsanering en het vergroten van de financiële weerbaarheid. Ook kan in 

sommige gevallen, waar mogelijk en passend, gemeentelijke heffingen worden kwijtgescholden. 

• Corporaties hanteren een sociaal incassobeleid om zo uitzettingen te voorkomen. 

• Huurdersorganisaties verspreiden informatie onder hun leden en huurders in het algemeen over 

de aanwezige programma's die huurders met schulden kunnen helpen. 

Meer woningen bieden tot de kwaliteitskortingsgrens 

Huishoudens met een zeer laag inkomen moeten ook een geschikte woning kunnen vinden in de 

gemeente. Deze groep zoekt vooral naar woningen met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens of net 

iets daarboven (€ 520). Er lijken niet altijd genoeg corporatie woningen met een huur tot de €520 grens 

te zijn om deze groep te bedienen. Het is belangrijk ook voor deze mensen een goede woning te bieden 

en te voorkomen dat zij in kamerhuur terecht komen die niet in alle gevallen geschikt is voor deze 

huishoudens. Momenteel wordt de goedkope voorraad vooral toegewezen aan jongeren (23 jaar of 

jonger) omdat zij geen recht hebben op huurtoeslag als een woning verhuurd wordt boven de 

kwaliteitskortingsgrens. 

• De gemeente stelt kamerverhuurbeleid op om adequate kamerverhuur in Midden-Groningen te 

borgen en overlast die buren van verkamerde woningen ondervinden zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

• Om het percentage goedkope huurwoningen te verhogen onderzoeken corporaties of het 

mogelijk is de huur van meer woningen af te toppen naar een lagere huur om zo meer goedkope 

woningen binnen de bestaande voorraad te creëren. Dit moet wel goed met de huurders en 

huurdersorganisaties besproken worden tijdens de besprekingen voor de jaarlijkse 

prestatieafspraken. Lefier heeft dit proces al succesvol doorlopen in samenspraak met de 

huurders en Groninger Huis is hiermee bezig. 

1 Het kan niet gegarandeerd worden dat verduurzaming voor iedere huurder tot woonlastenverlaging leidt. In 
individuele gevallen kunnende woonlasten gelijk blijven of licht stijgen. 
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Onderwerpen voor de jaarschijf 

Om deze afspraken te realiseren worden de volgende thema's jaarlijks besproken: 

• Vastleggen verdeling van de voorraad in aandelen goedkoop, betaalbaar laag en betaalbaar 

hoog. 

• Vastleggen van het aantal te verduurzamen woningen om zo lagere lasten voor huurders teweeg 

te brengen. 

• Samenwerkingsafspraken maken om huurachterstanden te voorkomen. 

• Vroeg signaleringsafspraken tussen gemeente en corporaties maken/afstemmen over hoe snel 

corporaties en gemeente reageren als huurachterstanden ontstaan en zo het sociaal 

incassobeleid vorm te geven. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is hiervoor de basis. 

• Afspraken maken over hoe kwetsbare huurders die kampen met schuldenproblematiek 

toegeleid kunnen worden naar met NPG-middelen gefinancierde projecten om daarmee 

huisuitzetting te voorkomen. 
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4 Beschikbaarheid 

Om vraaguitval te voorkomen, en een acceptabele zoektijd naar een woning te behouden, is het belangrijk 

te werken aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Periodiek woningmarktonderzoek en 

gegevens uit de woonruimte verdeelsystemen van de corporaties moet uitwijzen of de acceptabele 

zoektijd houdbaar blijft en wat het benodigd aantal sociale huurwoningen in de gemeente is om aan de 

vraag te voldoen. Verder zetten wij ons ervoor in dat de samenstelling van de voorraad van sociale 

huurwoningen aansluit bij de behoefte en de vraag van de inwoners in Midden-Groningen. Daarom 

monitoren we naast de kwantiteit ook de kwaliteit van de woningvoorraad (bijvoordbeeld type woningen) 

om deze zo goed als mogelijk te matchen met de vraag. Ook houden we goed zicht op de ontwikkeling 

van de verschillende doelgroepen zodat de juiste woningen worden toegevoegd. 

Gezamenlijke ambitie 

In 2026 willen we samen het volgende bereikt hebben: 

• Het aanbod van sociale huurwoningen is passend naar de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

zoals die naar voren komt uit periodiek woningmarktonderzoek voorde hele gemeente. 

• De maximaal acceptabele gemiddelde zoektijd voor een passende sociale huur woning is één tot twee 

jaarZ. 

• Niemand hoeft vanwege spoed in een woning terecht te komen van slechte kwaliteit (en gezondheid). 

Voor maximaal twee jaar kan bij gebleken noodzaak een minder passende woning worden 

aangeboden. 

• Minimaal 70% van de vrijgekomen woningen wordt toegewezen aan reguliere woningzoekenden3. 

Niet meer dan 30% van het vrijkomende aanbod wordt toegewezen via directe bemiddeling, 

waaronder urgenten4. 

• Er is een uniform systeem om woningen toe te wijzen binnen de gemeente. 

Wat gaan we de komende jaren doen om te werken aan onze ambities 

De vraag naar woningen actief monitoren 

De gemeente Midden-Groningen en corporaties werken samen om de vraag naaren voorraad van sociale 

huurwoningen te monitoren. 

• Als gemeente, corporaties en huurders voeren we gezamenlijk één keer in de vijf jaar een 

woningmarktonderzoek uit voor Midden-Groningen als geheel. De kosten voor dit onderzoek 

worden gezamenlijk gedragen door de gemeente en de corporaties. De gemeente zal het 

onderzoek als penvoerder coordineren. 

• De gemeente en corporaties werken samen bij het opzetten van een beschikbaarheidsmonitor 

die de beschikbaarheid van sociale huurwoningen meet voor de verschillende doelgroepen. De 

corporaties nemen hierin het initiatief door de benodigde data voorde monitor te leveren (denk 

hierbij aan cijfers over leegstand, reacties op woningen uit Thuiskompas en Groningen Huurt, 

etc.). De gemeente zal jaarlijkse gesprekken faciliteren tijdens het maken van de 

prestatieafspraken waarbij de resultaten van de beschikbaarheidsmonitor met alle partners 

z Zoektijd definiëren we als de tijd tussen de eerste reactie en toewijzing tot een woning. 

3 Reguliere verhuur wordt gebaseerd op inschrijfduur. Woningaanbod met leeftijdscriteria (45+, 55+, etc.) en 

woningaanbod met overige criteria zoals huishoudingsgrootte o.i.d. 

4 Niet reguliere verhuur definiëren we als verhuur op basis van bemiddeling (statushouders, uitstroom BW/M0, 

woningruil, leefbaarheid/co6ptatie, etc.) en verhuur op basis van urgentie (herhuisvestingsurgentie, urgenties 

toegekend door urgentiecommissie zoals medische/sociale urgentie/mantelzorgurgentie, etc.). 

10 



wordt besproken. Eventueel kan dit gesprek ook breder worden ingestoken door middel van een 

jaarlijks woningmarkt-overleg waar naast corporaties en huurdersorganisaties, ook makelaars en 

ontwikkelaars aansluiten. 

Gericht toevoegen ín de wijken en kernen 

• Jaarlijks werken alle partners samen om het aantal woningen dat corporaties bouwen, splitsen, 

slopen, verkopen of inponden vast te stellen. De corporaties doen hierin een eerste voorstel. 

• Huurdersorganisaties worden op gelijkwaardige basis betrokken bij het maken van deze 

plannen. 

Werken aan leefbare wijken en vitale dorpskernen 

We streven naar het creëren van divers opgebouwde/samengestelde wijken en dorpen waar 

woonmogelijkheden zijn voor iedereen door een mix van huur en koop, evenals verschillende 

woningtypes en woonvormen (bijvoorbeeld hofjeswoningen, geclusterde woonvormen) aan te bieden. 

• De gemeente neemt het initiatief bij het opstellen en prioriteren van wijkplannen en faciliteert 

het opstellen van dorpsplannen door bewoners. Deze plannen worden ontwikkeld in 

samenwerking met belanghebbenden zoals corporaties, huurdersorganisaties, bewoners, etc. 

Als onderdeel van deze plannen wordt per wijk of dorp bepaald wat onder een divers 

opgebouwde wijk/dorp wordt verstaan. 

Versnellen van procedures 

Als partners werken we nauw samen om procedures zo snel mogelijk af te handelen. 

• De gemeente neemt hierin een faciliterende rol en stelt in overleg met corporaties, waar 

mogelijk, grond beschikbaar om woningen voor de doelgroepen te realiseren. Ook werkt de 

gemeente mee aan ruimtelijke procedures voor woningbouw en herstructureringsprojecten. 

• De gemeente biedt achtervang voor leningen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) en heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met het WSW. Dit zorgt ervoor dat de 

geplande projecten ook daadwerkelijk van de grond komen. 

Huisvesten statushouders 

• De gemeentes, corporaties en huurdersorganisaties werken samen om de taakstelling op het 

gebied van statushouders te realiseren. De gemeente neemt hierin het initiatief. 

Onderwerpen voor de jaarschijf 

Om deze afspraken te realiseren worden de volgende thema's jaarlijks besproken: 

• Voortgang wijk- en dorpsplannen, inclusief prioriteitstelling. 

• Aantal woningen dat zal worden gebouwd, gesloopt, verkocht of ingepond. 

• Benoemen van nieuwbouw- en transformatielocaties om sociale huur te realiseren en 

inventarisatie van ieders bereidheid en mogelijkheden om hierop in te zetten. 

• Het vaststellen van huisvesting voor, en begeleiding van, specifieke doelgroepen in de wijken en 

buurten. 

• Halfjaarlijkse afstemming over taakstelling statushouders. 
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5 Wonen met zorg 

Steeds meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag wonen weer of langer zelfstandig thuis. 

Midden-Groningen vergrijst. Bovendien heeft de gemeente veel inwoners met gezondheidsklachten. Dit 

resulteert in een zorgbehoefte die nu al relatief groot is en naar verwachting nog zal groeien. Daarom is 

het belangrijk dat de gemeente, in samenwerking met haar partners, een woonzorgvisie ontwikkelt om 

zo sturing te geven aan het oppakken van de opgave voor langer en weer zelfstandig thuis wonen. Wij 

streven ernaar dat iedereen een plek heeft in de samenleving en kan meedoen naar vermogen. Wonen is 

daarbij een belangrijke voorwaarde. Vertrekpunt is een preventieve benadering die uitgaat van positieve 

gezondheid. 

Gezamenlijke ambitie 

In 2026 willen we samen het volgende bereikt hebben: 

• Er is zicht op de behoefte en aanpak (wonen en zorg) om in te spelen op die behoefte, via een in 

de eerste helft van 2022 vast te stellen woonzorgvisie. Met onderscheid naar geclusterde 

woonvormen in de nabijheid van zorg en levensloopgeschikte gelijkvloerse woningen dichtbij 

voorzieningen. 

• Mensen die minder goed ter been zijn en/of zorg nodig hebben kunnen lang in hun vertrouwde 

omgeving wonen, door onder meer aanpassing van de woning. 

• Iedereen, en zeker kwetsbare groepen (bijvoorbeeld mensen met fysieke, psychische, sociale of 

financiële problemen), hebben de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te wonen door 

ondersteuning bij calamiteiten en de mogelijkheid van ontmoeting in de buurt. 

Wat gaan we de komende jaren doen om te werken aan onze ambities 

Het opstellen van een visie op wonen en zorg 

Een woonzorganalyse brengt de sociale structuur, evenals de ondersteuningsvraag en zorgbehoeftes van 

verschillende doelgroepen in beeld. Op basis van deze gegevens kan een visie aangeven waar 

levensloopbestendige woningen en speciale woonvormen moeten worden toegevoegd. 

• De gemeente neemt het initiatief en realiseert een analyse en visie op wonen en zorg. De 

partners delen hun kennis en expertise om in samenspraak tot een breed gedragen visie te 

komen. 

Creëren en eerlijk toewijzen van geschikte woningen 

Het is belangrijk om de bestaande voorraad zo goed mogelijk te gebruiken. 

• De gemeente en corporaties werken samen bij het creëren en eerlijk toewijzen van aangepaste 

woningen naar behoefte. De corporaties als eigenaar van de woningen nemen hierin het 

initiatief om te zorgen dat aangepaste woningen zo doelmatig mogelijk worden toegewezen. 

• De gemeente is verantwoordelijk voor individuele verstrekkingen als woningaanpassingen en de 

toegankelijkheid van de woonomgeving. De corporaties zijn verantwoordelijk voor toegankelijk-

heid op gebouwniveau. Bij nieuwbouw en renovatie komen deze verantwoordelijkheden samen. 

Zorgaanbieders zorgen voor gepaste zorg en ondersteuning. 

• De gemeente werkt actief mee aan innovatieve woonconcepten. 

• De gemeente neemt een initiërende rol aan om samen met zorgpartijen en andere 

vertegenwoordigers nieuwe bestemmingen voor oude verzorgingshuizen te vinden en 

kleinschalige structuren voor beschermde woonvormen in de dorpen te realiseren. 

• De corporaties bouwen, beheren of maken geschikte woonruimte vrij voor de doelgroepen. 
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Het realiseren van hulp in de wijk en dorpskernen 

De gemeente faciliteert langer zelfstandig thuis wonen en biedt hiervoor instrumenten aan. 

• De gemeente biedt "verzilverleningen" aan vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor 

woningeigenaren. 

• De gemeente biedt maatwerk via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op basis van 

de persoonlijke situatie van de zorgaanvrager. 

• De gemeente werkt samen met zorgaanbieders en corporaties om te kijken naar betere 

doorstroming vanuit beschermd wonen naar zelfstandig wonen. 

• De gemeente heeft afspraken gemaakt met de corporaties over het toekennen van Wmo-gelden 

voor aanpassingen aan de gemeenschappelijke ruimten (denk hierbij aan scootmobiel-

stallingen). Deze zullen jaarlijks worden geactualiseerd. 

Bewustwording 

Als partners trekken wij gezamenlijk op om bewustwording te creëren en te anticiperen op wonen met 

een zorgvraag voor woningzoekenden. 

• Als partners zetten we gezamenlijk bewustwordingscampagnes op, faciliteren we het aanpassen 

van woningen en stellen we bewonersconsulenten en sociale teams beschikbaar om bewoners 

te informeren. De gemeente neemt een coordinerende rol aan bij deze campagnes. 

• Huurdersorganisaties spelen een belangrijke rol door de mogelijkheden die bestaan om 

woningen geschikt te maken of door te stromen naar een andere woning kenbaar te maken aan 

hun leden en huurders in het algemeen. 

Onderwerpen voor de jaarschijf 

Om deze afspraken te realiseren worden de volgende thema's jaarlijks besproken: 

• Status informatievoorzieningen en bewustwordingscampagnes voor aanpassingen die comfort 

en zelfstandigheid vergroten. 

• Verdeling Wmo-gelden en aanpassingen gemeenschappelijke ruimten. 

• Vaststellen bijdrages van de partners op het gebied van de uitvoering van de visie wonen en zorg: 

o Aantal te realiseren levensloopgeschikte tyoningen. 

o Aanpak toegankelijkheid bestaande woningen. 

o Vaststellen aantal beschikbare woningen/plekken voor alle doelgroepen (65+, BW, M0, 

intensieve zorg, etc.). 

13 



6 Leefbaarheid 

Een aantrekkelijke woonplek draagt bij aan het welbevinden van de bestaande bewoners én het 

aantrekken van nieuwe bewoners. Wat mensen aantrekkelijk vinden, verschilt per wijk of kern. Daarom 

definiëren wij dit per wijk of dorp, in samenwerking met bewoners, bij het opstellen van wijk- en 

dorpsplannen. Naast een woonwijk waar mensen op een prettige manier samenwonen, gaat het om een 

omgeving die schoon, heel en veilig is. Wij constateren dat in eenzijdige wijken met clustering van 

(goedkope) sociale huurwoningen deze uitgangspunten steeds meer onder druk staan omdat kwetsbare 

groepen hier samen wonen en er steeds minder 'dragende' groepen zijn. Dit speelt zowel in de kern 

Hoogezand-Sappemeer als in de dorpen, al verschilt het schaalniveau van de problematiek. Ook zijn er, 

als gevolg van bevingsschade, nieuwe investeringen nodig. Om onze gemeente leefbaar te houden, 

werken we samen aan de fysieke en sociale woonkwaliteit van wijken en dorpen. We zorgen daarbij voor 

korte lijntjes tussen de gemeente, huurdersorganisaties, corporaties en bewoners om problemen te 

signaleren en snel aan te pakken. 

Gezamenlijke ambitie 

In 2026 willen we samen het volgende bereikt hebben: 

• De leefbaarheid in wijken mag niet teruglopen en moet in wijken onder druk toenemen. Dit 

betekent dat de huurder een rustig woongenot heeft in wijken die schoon, heel en veilig zijn. We 

meten dit af aan de Leefbaarometer. 'Groene scores' blijven groen, 'oranje' en 'rode' scores 

verkleuren naar 'groen'. 

• Het aantal overlastmeldingen daalt en er is geen clustering van overlastmeldingen in buurten of 

dorpen. Bij overlastmeldingen is er snelle actie, binnen twee werkdagen. 

Wat gaan we de komende jaren doen om te werken aan onze ambities 

Wijk- en dorpsplannen 

• De gemeente neemt het initiatief om samen met haar partners te komen tot herstructurering 

van de woningvoorraad en aanpak van de openbare ruimte in het stedelijk gebied (Noorderpark 

en Spoorstraat-Kieldiep) en in een aantal de dorpen. 

• De corporaties bieden schone, veilige wooncomplexen aan hun bewoners. Ook worden zij 

betrokken in de uitvoering van de gebiedsplannen waar zij woningen bezitten of gaan bouwen. 

• De gemeente neemt de leiding bij, en/of faciliteert de uitwerking van deze plannen, als 

onderdeel van het lokale NPG-programma, met alle directe belanghebbenden zoals corporaties, 

bewoners, ontwikkelaars en grondeigenaren. 

• De 'rotte kiezen' worden aangepakt door maatwerk te bieden met behulp van het Nationaal 

Programma Groningen. De gemeente stelt een projectleider aan om deze aanpak vorm te geven. 

In gesprek gaan 

De gemeente werkt samen met corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen aan het opbouwen 

en verstevigen van een netwerk van goed wonen in de dorpen. 

• De gemeente faciliteert het opstellen van integrale dorpsplannen. De basis hiervoor ligt in het 

lokale NPG programmaplan. Hierin is benoemd dat de gemeente bewoners van de dorpen wil 

ondersteunen wanneer zijn aan de slag gaan met het maken van dorpsplannen. Voor het 

opstellen en uitvoeren van die plannen stelt de gemeente NPG-geld beschikbaar. 

• Huurdersorganisaties worden actief betrokken bij het opstellen van gebiedsplannen en 

dorpsvisies in de gebieden waarde betreffende corporaties actief zijn. 
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• Corporaties en huurdersorganisaties investeren samen in de leefbaarheid en stellen een eigen 

strategie op voor het aanpakken van vervuilde woningen en tuinen. De corporaties nemen hierin 

het initiatief. 

• Corporaties, de gemeente en huurdersorganisaties werken met vaste personen en korte lijntjes 

zodat problemen tussen of met bewoners snel gesignaleerd en opgepakt kunnen worden. Hierbij 

is het van belang begrip te tonen voor onbegrepen gedrag en op te treden tegen ongehoord 

gedrag. 

Aansluiten op bestaand beleid 

Het is belangrijk dat plannen aansluiten bij de Woonvisie, het lokale NPG-Programmaplan en bij de nog 

op te stellen woonzorgvisie. Een grote uitdaging ligt er in gebieden met een woningvoorraad die 

verouderd is, gebieden waar een concentratie is van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of andere 

beperkingen en gebieden waar industrie en wonen met elkaar verweven zijn. 

Onderwerpen voor de jaarschijf 

Om deze afspraken te realiseren worden de volgende thema's jaarlijks besproken: 

• Voortgang herstructureringsgebieden en voortgang dorps- en wijkplannen. 

• Vaststellen leefbaarheidsbudgetten corporaties. 

• Voortgang aanpak 'rotte kiezen'. 
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7 Duurzaamheid, versterking en klimaatadaptatie 

Er ligt de komende jaren een grote opgave voor de gemeente en corporaties op het gebied van 

verduurzaming. In het klimaatakkoord zijn doelen vastgesteld ten aanzien van een COz-reductie van 49% 

tussen 1990 en 2030 en COz-neutraliteit in 2050. Verder zijn we niet meer afhankelijke van fossiele 

brandstoffen. Ook circulariteit en de klimaatadaptie vragen hierbij aandacht. In de Transitievisie Warmte 

werkt de gemeente hiertoe haar strategie uit. Een groot aantal woningen moet voor 2050 naar 

energielabel A (en beter) gebracht worden. Bovendien ligt er de versterkingsopgave die tot op heden veel 

aandacht maarte weinig voortgang kent. De huurdersorganisaties zijn, via het organiseren van draagvlak, 

een belangrijke partner en succesfactor om de ambities op verduurzaming te verwezenlijken. 

Gezamenlijke ambitie 

In 2026 willen we samen het volgende bereikt hebben: 

• Voor grondgebonden nieuwbouw is EPC 0 de norm. Bij nieuwbouw van appartementen geldt de 

wettelijke norm, met als inspanningsverplichting EPC 0 te benaderen. 

• Verbetering van de bestaande sociale huurwoningen gaat stapsgewijs via no-regretmaatregelen 

zodat zoveel mogelijk huurders profiteren van verbeteringen. Tussen 2021 en 2026 wordt 15% van 

de woningen stapsgewijs verbeterd tot label A door sloop-nieuwbouw en verduurzaming van de 

bestaande voorraads. 

Wat gaan we de komende jaren doen om te werken aan onze ambities 

Verduurzaming van het corporatiebezit 

De gemeente stelt in 2021 een Transitievisie Warmte op. Hierin geeft zij de beste opties (voor wijken en 

dorpen) aan om van het aardgas af te gaan en waar de prioriteit ligt. Dit wordt verder uitgewerkt in 

warmteplannen. 

• De gemeente neemt het initiatief door wijk-uitvoeringsplannen/warmteplannen die aansluiten 

bij de Transitievisie Warmte op te stellen in samenwerking met corporaties, 

huurdersorganisaties, bewoners(organisaties) en andere belanghebbenden. De Transitievisie 

Warmte en de Regionale Energie Strategie zijn de basis voor deze plannen. 

• De gemeente werkt samen met corporaties, Gasvrij Gorecht, Waterbedrijf Groningen Duurzaam 

en kartonfabriek ESKA aan het plan voor een aardgasloze buurt in Gorecht-Noord met behulp 

van restwarmte. 

• De corporaties verduurzamen hun bestaande bezit door renovatie, sloop en nieuwbouw. Zij 

stemmen jaarlijks het aantal te verduurzamen woningen af met de gemeente en huurders in de 

prestatieafspraken. 

• Huurdersorganisaties werken aan het creëren van draagvlak onder hun achterban voor 

verduurzamingsmaatregelen zodat 70% instemming bij draagvlakmetingen kan worden gehaald. 

Bewustwording van mogelijkheden tot verduurzaming 

Het is belangrijk de voordelen en bestaande mogelijkheden om te verduurzamen te communiceren naar 

de bewoners. 

• De gemeente intensiveert de activiteiten van het energieloket en haakt aan bij landelijke 

experimenten voor gebouw-gebonden financiering. 

5 Voor Woonzorg Nederland wordtjaarlijks bekeken of en in welke mate zij aan deze afspraak kunnen voldoen. 
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• De gemeente en corporaties geven aandacht aan energie-armoede (bijvoorbeeld mensen die 

korter douchen en de kachel uitzetten omdat zij hun energierekening niet kunnen betalen). Deze 

aanpak wordt gecoordineerd door de gemeente. 

• De huurdersorganisaties worden door corporaties en de gemeente betrokken bij de 

verduurzamingsplannen. 

• Huurdersorganisaties trekken samen op met de corporaties en de gemeente in het promoten 

van verduurzamingsmaatregelen onder hun leden. Huurdersorganisaties doen dit bijvoorbeeld 

door het opleiden van energiecoaches die huurders helpen met verduurzaming en het maken 

van duurzame keuzes. 

• De gemeente stimuleert particuliere eigenaren tot verduurzaming via leningen uit het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 

Versterking 

Op het gebied van versterking zijn we als partners afhankelijk van ontwikkelingen bij het Rijk vanuit de 

Nationaal Coordinator Groningen. Wij trekken gezamenlijk op om de belangen van de gedupeerden in 

onze gemeente te behartigen. We (blijven) pleiten voor een voortvarende aanpak van de 

versterkingsopgave in degemeente. 

Onderwerpen voorde jaarschijf 

Om deze afspraken te realiseren worden de volgende thema's jaarlijks besproken: 

• Aantal te verduurzamen woningen. 

• Voortgang warmteplannen en Gorecht-Noord restwarmte project. 

• Resultaten energiecoaches en overige bewustwordingscampagnes. 
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