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Onderwerp: Ontwikkelingen rondom Wonen en Zorg 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met deze brief informeren wij u over de stappen die gezet zijn voor de ontwikkeling van een 
woonzorgvisie. En over de landelijke ontwikkelingen waardoor de context in dit afgelopen jaar snel 
is veranderd.  
 
Wonen en zorg in de Woonvisie 2019-2028 
Het maken van een visie op wonen en zorg is één van de punten op de uitvoeringsagenda van de 
Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028. In de Woonvisie heeft het thema wonen en zorg al 
een plek gekregen, maar een verdere verdieping op het thema Wonen en Zorg en daarmee een 
duidelijke richting voor de komende jaren is wenselijk. Eind 2021 is ervoor gekozen om daarvoor 
een bijlage Wonen en Zorg op te stellen, in aanvulling op de Woonvisie. In het voorjaar van 2022 is 
een projectgroep hiermee gestart.  
  
Praktische uitvoeringspunten voor Wonen en Zorg 
De projectgroep kreeg de opdracht om een praktisch document op te stellen met concrete 
handvatten en acties rondom wonen en zorg.  
Dit heeft geleid tot een bijlage van 10 uitvoeringspunten voor Wonen en Zorg rondom de thema's 
Samenwerking, Informatie en advies en Woon –en leefomgeving. En deze zijn gericht op de 
doelgroepen ouderen/senioren en cliënten die uitstromen uit een voorziening Beschermd wonen.  
 
Voor de totstandkoming van deze 10-punten Wonen en Zorg hebben we gesproken met 
vertegenwoordigers van verschillende belanghouders zoals woningcorporaties, zorgaanbieders, 
welzijns-, ouderen- en huurdersorganisaties. Zij zullen als belanghouders en samenwerkingspartners 
met de gemeente bijdragen aan de uitvoering van de 10-punten voor Wonen en Zorg: 

1. Organiseren en faciliteren van netwerk –en themabijeenkomsten; 
2. Uitvoeren van twee pilots: indiceren door wijkverpleegkundige/casemanager dementie en 

Digitaal in de wijk; 
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3. Herintroductie van gecoördineerd ouderenwerk en ouderenvoorlichting; 
4. Meer zichtbaar maken van het Initiatievenloket en gebiedsregisseurs als eerste 

aanspreekpunt voor inwoners met een initiatief op het gebied van wonen en zorg; 
5. Organiseren van adviesgesprekken over verhuizing en langer thuis wonen; 
6. Opstellen van wijk –en buurtanalyses ten behoeve van algemene voorzieningen; 
7. Participeren van kwetsbare inwoners in buurtbijeenkomsten; 
8. Vinden van maatwerkoplossingen voor tijdelijke opvang van cliënten Beschermd wonen; 
9. Benutten van de koppelkans voor toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte bij 

onderhoud en herstructureringsprojecten; 
10. Bijdragen aan inschrijf -, toewijzing –en urgentiebeleid van de corporaties.  

 
Met deze 10-punten Wonen en Zorg geven we een praktische en concrete uitwerking van de 
Woonvisie voor wonen en zorg.  
 
Gelijktijdig met de gesprekken met belanghouders startte de uitvoering van het 
woningmarktonderzoek in de gemeente Midden-Groningen,  in opdracht van de gemeente, 
woningcorporaties en huurdersorganisaties. De resultaten daarvan verwachten we in december van 
dit jaar. Deze kunnen nog tot een aanpassing van of een aanvulling op deze 10-punten leiden. 
 
Nieuwe context 
Het nieuwe kabinet Rutte IV geeft grote urgentie aan de opgave wonen.  In maart 2022 lanceerde  
ministerie de Nationale Woon -en Bouwagenda (NWBA) met zes programma’s. De programma's "Een 
thuis voor iedereen" en "Wonen en zorg voor ouderen" centreren zich rondom het thema wonen en 
zorg. "Een thuis voor iedereen" is klaar; dit programma richt zich op de huisvesting van 
aandachtsgroepen. Het programma "Wonen en zorg voor ouderen" wordt eind 2022 verwacht.  
Over de programma’s en de aanpak van de agenda is de minister in gesprek met provincies, 
gemeenten (VNG) en woningcorporaties (Aedes) over passende huisvesting en de bouwopgaven. De 
centrale aansturing vanuit het rijk betekent een aantal opgelegde verplichtingen aan de 
gemeenten. Zoals een opgelegde norm dat tenminste 30 procent van de woningvoorraad uit sociale 
huurwoningen bestaat. Ook het opstellen van een integrale Woonzorgvisie voor ouderen en alle 
andere aandachtsgroepen wordt verplicht. En gemeenten worden geacht een verordening op te 
stellen waarmee zij met voorrang woningen toewijzen aan dak- en thuisloze mensen, statushouders, 
mensen die uitstromen uit een intramurale situatie of die een sociale en medische urgentie hebben. 
 
Groningen als koploperregio 
Het Rijk wil met koploperregio’s voor het landelijke programma "Een thuis voor iedereen" ervaring 
opdoen met het maken van brede, integrale woonzorgvisies. In deze integrale woonzorgvisie 
moeten zowel de woon- en bouwopgave als de opgave voor het sociaal domein in kaart worden 
gebracht. Het Rijk wil dat alle gemeenten in 2024 een integrale woonzorgvisie hebben, die 
regionaal is afgestemd. De provincies hebben bij die regionale afstemming een coördinerende rol. 
De rollen en taken bij het opstellen van woonzorgvisies worden in een wet geregeld (met ingang van 
1-1-2024).  

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de verkenning van de Groninger gemeenten, provincie en 
woningcorporaties om deel te nemen aan dit Koplopersprogramma. Door hieraan deel te nemen,  
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kunnen we samen – de Groninger gemeenten, provincie en woningcorporaties - invloed uitoefenen 
op het landelijke beleid en zorgdragen voor goede aansluiting op de specifieke vraagstukken in onze 
regio. Door hierin nadrukkelijk samen te werken, zetten we ook in op een gezamenlijk beeld voor 
de toekomst rondom wonen en zorg in onze regio. 

Wij hebben ingestemd met deelname aan de Koplopersregio voor "Een thuis voor iedereen". 
Wethouder Drenth is hiervoor namens het college coördinerend wethouder.  
  
  
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


