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1. Inleiding 

Samen bouwen aan de woningvoorraad in de gemeente Midden-Groningen 

Deze prestatieafspraken zijn in gezamenlijkheid opgesteld door de corporaties, 

huurdersorganisaties en de gemeente Midden-Groningen. De afspraken zijn gericht op de 

vraagbehoefte van de huurder, wonen en zorg, het bouwen aan een toekomstbestendige 

woningvoorraad en het aantrekkelijk maken van woongebieden. 

 

• Vanuit de herziening van de Woningwet 2015 zijn de corporaties verplicht om eens per jaar, 

voor 1 juli, een schema met voorgenomen activiteiten voor de komende vijf jaren naar het 

college van B&W van de gemeente te zenden, in de vorm van biedingen.  

• Gemeenten kunnen de minister een voorstel doen voor het regionale werkgebied van de 

woningcorporaties.  

• Jaarlijks uiterlijk op 15 december dienen de corporaties hun dPi-gegevens (prospectieve 

informatie) aan te leveren bij de Autoriteit Woningcorporaties. Jaarlijks per juli dienen de 

corporaties hun dVi-gegevens (verantwoordingsinformatie) aan te leveren bij de Autoriteit 

Woningcorporaties. 

• De huurdersorganisaties maken gebruik van hun wettelijk recht als gelijkwaardige partner van 

de gemeente en corporaties bij deze prestatieafspraken.  

 

Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028 

De woonvisie voor de gemeente Midden-Groningen is begin 2019 vastgesteld en bevat de koers op 

hoofdlijnen voor het wonen en de woonomgeving. De woonvisie is de (wettelijke) basis onder deze 

prestatieafspraken.  

De gemeente richt zich op goed wonen voor alle inwoners. De woonvisie benoemt drie 

gebiedsperspectieven: toevoegen nieuwe woonmilieus, versterken van het stedelijk gebied van 

Hoogezand-Sappemeer en netwerken van sterke dorpen. Daarnaast geeft de woonvisie de ambities 

van de gemeente weer voor duurzaam & aardgasloos wonen, zorgzame wijken & dorpen, passende 

sociale huurwoningen in sterke wijken. De woonvisie geeft eveneens richting aan het 

woningbouwprogramma, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

 

De woonvisie en de biedingen van de corporaties zijn de brondocumenten voor het opstellen van 

deze prestatieafspraken 2021.  
 

Gevolgen aardgaswinning 

Begin 2017 heeft de minister van EZK besloten om de gaswinning versneld af te bouwen. Daarbij is 

ook gekozen voor een andere versterkingsaanpak, met onder andere een nieuwe 

berekeningsmethodiek voor de versterkingsaanpak en Lokale Plannen van Aanpak onder regie van 

de gemeente. Ook voor de Gemeente Midden-Groningen is dit het geval. Voor de corporaties 

betekent dit dat zowel woningen vanuit het ‘oude” meerjarenprogramma van de NCG, als woningen 

vanuit de nieuwe berekeningsmethodiek in het Lokale Plan van Aanpak binnen de scope van de 

versterkingsopgave vallen.  

 

De noodzaak om tot versnelling te komen van de versterkingsopgave wordt door alle betrokken 

partijen gevoeld. De complexiteit met betrekking tot een adequate uitvoering van de 

versterkingsopgave blijft aanwezig. Dit raakt in ieder geval bij Lefier de verduurzamingsopgave 

vanwege de combinatie van 

- verschillende fasen waarin groepen woningen zich binnen de versterkingsopgave bevinden, 

- gelimiteerde beoordelingscapaciteit t.a.v. versterkingsnoodzaak vanuit de NCG, 
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- diversiteit in initiatieven (Bouwimpuls, Praktijkaanpak, Dorp in Eigen Hand etc.)  

- en veranderende normen (NPR) voor versterking  

Voor Lefier kan dit effect hebben op de planning van verduurzamingsinitiatieven, zowel in de zin 

van uitstel als in het bieden van kansen bieden om voorgenomen initiatieven versneld op te pakken.  

 

Kansen NPG 

In maart 2019 is het bestuursakkoord gesloten tussen het Rijk, provincie en gemeenten in het 

aardbevingsgebied in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dit NPG is gericht 

op het bieden van een nieuw perspectief voor deze regio die zwaar is getroffen door de gevolgen 

van de aardgaswinning. Hiervoor worden vanuit het Rijk middelen ter beschikking gesteld van 1,15 

miljard. In dit kader worden door betroffen gemeenten lokale plannen voor de komende 10 jaar 

opgesteld die bij moeten dragen aan het bieden van een nieuw perspectief. Provincie werkt voor 

deze periode een aantal gemeentegrensoverschrijdende thema’s uit. Ook wordt een Toekomstbeeld 

2040 opgesteld met een langere termijnvisie. 

 

De gemeente Midden-Groningen heeft in 2020 het lokale programmaplan NPG ontwikkeld en in 

concept vastgesteld.  De basis van dit programmaplan is het strategisch kader ‘  voor Midden 

Groningen’ dat eind 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit programmaplan is de basis voor 

een groot aantal projecten die samen met belanghebbenden verder uitgewerkt en uitgevoerd 

worden.  

 

Status van het document ‘Prestatieafspraken 2021’: in ontwikkeling.  

Het is de derde keer dat er prestatieafspraken gemaakt worden voor de gemeente Midden-

Groningen. Corporaties, huurdersorganisaties en gemeente constateren dat er ten opzichte van 

2019 en 2020 stappen zijn gezet, maar dat het document voor 2021 nog niet op alle onderdelen 

volledig en/of concreet genoeg is.  

 

Looptijd en aansluiting op toekomstige prestatieafspraken 

De prestatieafspraken betreffen het jaar 2021.  

 

Kaderafspraken  

In het najaar van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 werken huurdersorganisaties, corporaties 

en gemeente kaderafspraken uit voor de periode 2021-2025. De onderwerpen die in de 

prestatieafspraken 2021 verwerkt zijn, komen hierin op hoofdlijnen aan bod. De kaderafspraken 

worden in maart/april 2021 vastgesteld en ondertekend, zodat corporaties en de gemeente bij het 

maken van hun biedingen voor het jaar 2022 aan kunnen sluiten op deze kaderafspraken. 
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2. Organisatie en samenwerking 

 

 

2.1. Bestuurlijk overleg 

Er vindt in 2021 vier keer per jaar (maart, juli, oktober, 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 het 

ondertekenen van de kaderafspraken, de evaluatie van de prestatieafspraken 2020 en wordt 

gecombineerd met een schouw. Het bestuurlijk overleg van begin juli staat in het teken van het 

bod voor 2022. Medio oktober worden de conceptprestatieafspraken 2022 besproken. Eind 

november worden de prestatieafspraken 2022 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 

gemeente en de corporaties regelmatig een ‘een op een’ bestuurlijk overleg.  

 

2.2. Werkgroep overleg 

De werkgroep ‘vooroverleg prestatieafspraken’ werkt de kaderafspraken 2021-2025 en de 

prestatieafspraken 2022 uit. Daarnaast evalueert de groep de prestatieafspraken van 2020 en wordt 

de voortgang van de prestatieafspraken 2021 gemonitord. Ook bereidt ze het bestuurlijk overleg 

GEZAMENLIJKE AMBITIE 

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

gezamenlijk streven dat het voor iedereen goed wonen is in de gemeente Midden-Groningen 

(inclusieve samenleving). 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 de 

partijen zich kwetsbaar opstellen en bepaalde marges van onzekerheid aanvaarden. Het 

intensiveren van de samenwerking betekent dat de partners: 

 

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

overlegt maandelijks. De gemeente is de uitnodigende partij en faciliteert het overleg.  

 

2.3. Jaaragenda 2021 

 

 Overleg  Onderwerpen  

1e kwartaal/Q1 Werkgroep • evaluatie prestatieafspraken 2020 

• voorbereiden prestatieafspraken 2021 met aandacht 

voor: 

- voorbereiden schouw 

- afronden kaderafspraken 

- voorbereiding bestuurlijk overleg 

 

 Bestuurlijk • evaluatie bespreken en vaststellen 

• bespreken kaderafspraken en voorleggen aan RvC en 

college van B&W 

• schouw 

• ondertekenen kaderafspraken 

 

2e kwartaal/Q2 Werkgroep • voorbereiding prestatieafspraken 2022 

• voorbereiding bestuurlijk overleg 

 

Voor 1 juli Corporaties • biedingen en dVi-gegevens aanleveren aan gemeente 

in het daarvoor vastgestelde schema 

 

3e kwartaal/Q3 Werkgroep  • bespreken voortgang prestatieafspraken 2021 

(monitoring) 

• regelen budget en mankracht voor het volgende 

begrotingsjaar  

• voorbereiding bestuurlijk overleg 

 

 Bestuurlijk • bespreken biedingen (juli) 

 

4e kwartaal/Q4 Werkgroep • voorbereiding prestatieafspraken 2022 

• voorbereiding bestuurlijk overleg 

 

 Bestuurlijk • bespreken concept prestatieafspraken 2022 (oktober) 

• ondertekenen prestatieafspraken 2022 

• vaststellen jaaragenda 2022 

 

Voor 15 december Corporaties • publicatie prestatieafspraken op de website 
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3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

 

3.1 Beschikbaarheid 

 

Omvang en gewenste ontwikkeling woningvoorraad 

Hiervoor is de gezamenlijke ambitie met betrekking tot de voorraad (beschikbaarheid) benoemd. 

Hieronder volgt de uitwerking van deze ambitie.  

 

De woonvisie van de gemeente gaat uit van een afname van de sociale huurvoorraad met ca. 250 

woningen tussen 2019 en 2028. Dit uitgangspunt is gebaseerd op het woningmarktonderzoek 2017 

van Rigo. De afname wordt vooral in de tweede helft van bovengenoemde periode verwacht. 

De gemeente heeft in de Woonvisie (2019-2028) te kennen gegeven dat de zoektijden de 

belangrijkste parameter zijn om te monitoren of er voldoende sociale huurwoningen zijn in de 

gemeente Midden-Groningen. Zoektijd is de tijd tussen het moment van een eerste zoekactie tot 

het moment van accepteren van een woning. In de Woonvisie is geconcludeerd dat een 

bandbreedte van één tot twee jaar acceptabel is.  

 

Ontwikkeling woningvoorraad 2021 

 

 
Lefier Groninger Huis 

Woonzorg 

Nederland 
Totaal  

1-1-2021 4.546 3.052 438 8.036 

nieuwbouw 54 25 0 79 

aankoop 0 0 0 0 

sloop 0 -12 0 -12 

verkoop - 18 tot - 22 -8 0 -28 

liberalisatie/overheveling 0 0 0 0 

1-1-2022 4.580 3.057 438 8.075 

 

GEZAMENLIJKE AMBITIE BESCHIKBAARHEID 

Alle partijen richten zich op het behoud van een voldoende voorraad sociale huurwoningen 

voor de doelgroepen. Wenselijk is dat de woningvoorraad aansluit bij de behoefte en de vraag 

van de verschillende doelgroepen. 

 

GEZAMENLIJKE AMBITIE BETAALBAARHEID 

Betaalbaar wonen is een speerpunt voor alle partijen. Voor de doelgroep van de corporaties 

moet het woningaanbod betaalbaar zijn. Gebruik van huurtoeslag, verduurzaming (reductie 

energielasten) en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, maar ook het aanhouden van 

een basisvoorraad goedkope en betaalbare woningen dragen bij aan het betaalbaar houden van 

het wonen.  

 

GEZAMENLIJKE AMBITIE VOORKOMEN HUURACHTERSTANDEN 

Alle partijen willen huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden voorkomen. Er wordt 

daarom ingezet op het voorkomen van schulden, waaronder huurachterstanden 

 

 



 

   

Prestatieafspraken 2021  Pagina 7 
 

Toelichting nieuwbouw en sloop Lefier 

Lefier levert in 2021 38 appartementen op in het Stadshart en 16 levensloopbestendige woningen 

in Siddeburen. De woningen krijgen een huur tot de 1e aftoppingsgrens.  

 

Toelichting nieuwbouw en sloop Groninger Huis 

Groninger Huis levert in 2021 20 woningen op in het Stadshart en 5 tiny houses (mogelijk 6). De 

woningen krijgen een huur tot de 1e aftoppingsgrens. De tiny houses worden verhuurd op de 

kwaliteitskortingsgrens (m.u.v. de woning met skylight). 

 

Prestatieafspraken 2021 

• Corporaties komen in Q2 met een voorstel voor monitoring over de ontwikkeling van de 

woningvoorraad in relatie tot de zoektijd en/of wachttijd van sociale huurwoningen in de 

diverse prijsklassen.  

• De corporaties geven in de monitoring per jaar aan wat de omvang van hun bezit per kern is. 

Hiermee kan de ontwikkeling van het bezit per kern worden gemonitord. 

• Partijen monitoren vanaf de tweede helft van 2021 de wachttijd van gehuisveste 

woningzoekenden. Zij doen dit per half jaar. Zoektijden kunnen pas na 2021 gemonitord 

worden. 

• Gezien het gezamenlijke belang om de genoemde nieuwbouwprojecten (deels in 

herstructureringsgebied) tot ontwikkeling te brengen, zetten partijen zich in voor het zo snel 

en soepel mogelijk laten verlopen van formele procedures. Hierop aansluitend streven de 

corporaties en de gemeente ernaar om met vaste contactpersonen te werken, waardoor er 

“korte lijntjes” ontstaan. Dit heeft tot doel de ambities op het gebied van nieuwbouw in deze 

prestatieafspraken volgens planning te realiseren.  

• Partijen onderzoeken de mogelijkheden naar periodiek woningmarktonderzoek Midden-

Groningen in Q2.  

 

Verkoop van corporatiewoningen 

Verkoop genereert geld en draagt in het algemeen bij aan meer variatie in eigendom. Verkoop 

draagt niet bij aan meer differentiatie naar woningtype. Voor de corporaties is verkoop een 

onderdeel van het strategisch voorraadbeleid. Hiervoor heeft de gemeente begrip. De gemeente 

constateert ook dat de woningen die corporaties verkopen veelal tot het goedkope deel van de 

koopmarkt behoren. Hieraan kleven risico’s: investeren in onderhoud en verduurzaming is niet 

vanzelfsprekend voor nieuwe woningeigenaren; gemengd bezit is een complicerende factor bij 

verduurzaming en vernieuwing van woonbuurten; goedkope woningen zijn aantrekkelijke 

investeringsobjecten voor huisjesmelkers wanneer zij opnieuw op de markt komen.  

 

Prestatieafspraken 2021 

• Lefier gaat onder de volgende voorwaarden woningen met energielabel C verkopen: 

o Als een te verkopen woning nog geen energielabel C (of beter) heeft, wordt de woning op 

kosten van de koper naar minimaal energielabel C verduurzaamd. Zodra de overdracht 

plaatsvindt, heeft de labelsprong naar minimaal energielabel C plaatsgevonden.  

o Lefier gaat jaarlijks alle leegkomende woningen uit de verkoopvijver verkopen. Naar 

schatting zijn dat circa 18 - 22 woningen (zie ook tabel ontwikkeling woningvoorraad). Het 

betreft vooral versnipperd bezit. 

Aanvullend hierop gaat Lefier ook woningen uit de verkoopvijver, die een energielabel hebben 

dat slechter is dan label C, op voorhand verduurzamen naar minimaal energielabel C. De 

voorbereiding hiervoor vindt plaats in 2021 en de uitvoering start in 2022. Dus Lefier verbetert 

ook deze voorraad en wacht daarmee niet tot de woningen verkocht worden.  
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• Groninger Huis knapt woningen op voordat zij verkocht worden én verkoopt alleen woningen 

met minimaal label C.  

• Groninger Huis herijkt haar verkoopbeleid in 2021 

• Corporaties verkopen woningen onder de strikte voorwaarde, dat de gekochte corporatiewoning 

het eerste jaar na eigendomsoverdracht alleen gebruikt mag worden voor zelfbewoning door 

koper of bewoning of huur door eerstegraads familieleden van koper. 

• Gemeente Midden-Groningen participeert in een onderzoek dat in opdracht van de Provincie 

Groningen wordt gehouden naar de particuliere huurmarkt en de effecten daarvan op de 

woningmarkt, de bevolkingssamenstelling, de leefbaarheid en de vraag naar zorg en 

uitkeringen.  
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3.2 Woonruimteverdeling 
 

Momenteel worden er nog verschillende systemen gehanteerd in Midden-Groningen:  

• Lefier biedt haar woningen aan via Thuiskompas; 

• Groninger Huis en Woonzorg Nederland bieden woningen aan via ‘Groningen huurt’ en de 

eigen website.  

De mogelijkheden voor een gezamenlijk woonruimteverdelingssysteem van alle corporaties uit de 

provincie Groningen zijn verkend. Uit deze eerste verkenning blijkt dat corporaties (o.a. Lefier en 

Groninger Huis) en huurdersorganisaties in het belang van de woningzoekenden streven naar een 

gezamenlijke woonruimteverdeling (WRV).   

 

Prestatieafspraken 2021 

• In 2021 worden verdere stappen gezet in de ontwikkeling van een gezamenlijk 

woonruimteverdelingssysteem voor alle corporaties in de provincie Groningen.  

• Partijen spreken af om vooruitlopend op nieuwe wetgeving maximaal 15 % van de beschikbaar 

komende woningen te verhuren aan huurders dit niet tot de primaire en secundaire doelgroep 

behoren. Minimaal 85 % van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan de primaire en 

secundaire doelgroep. 

 

 

3.3 Betaalbaarheid (woonlasten) 

 

Gezamenlijk uitgangspunt (zie prestatieafspraken 2020) is een dragelijke woonlast voor de sociale 

doelgroepen. Deze woonlasten bestaan uit de huur (minus eventuele huurtoeslag) en de 

servicekosten, energielasten en gemeentelijke lasten zoals de afvalstoffenheffing. Mede in het licht 

van dit uitgangspunt maken partijen afspraken over de omvang van de goedkope en betaalbare 

voorraad € 619 (prijspeil 2020) (tot de eerste aftoppingsgrens). 

 

Prestatieafspraken 2021 

• Minimale omvang van de goedkope en betaalbare (laag) voorraad in 2021 

 

 Lefier Groninger Huis Woonzorg 

Nederland 

Goedkoop 20% 18,0% n.v.t. 

Betaalbaar laag 60% 71,0%  

 

• Ten aanzien van het huurbeleid zitten Lefier en haar huurdersorganisaties anno 2020 in een 

proces om dit aan te passen. Dit proces is naar verwachting op 1 januari 2021 afgerond. 

Vooruitlopend op de aanpassing van het huurbeleid hanteert Lefier een inflatievolgende 

huurverhoging in 2021. Dat betekent dat de huursom als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging 

met niet meer dan inflatie stijgt. Hierbij neemt Lefier in acht dat ze de huursom en daarmee 

haar investeringscapaciteit in stand houdt. De komende tijd geeft Lefier hier samen met haar 

huurdersorganisaties nadere uitwerking aan.  

Bij de ontwikkeling van een aangepast huurbeleid probeert Lefier in overleg met haar 

huurdersorganisaties een relatie te leggen tussen omvang van de doelgroep en de omvang 
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(beschikbaarheid) van goedkope en betaalbare woningen (onder de aftoppingsgrens). Dit kan 

niet meer opgenomen worden in de Prestatieafspraken van 2021.  

• Groninger Huis verhoogt de huren inflatievolgend en brengt de huren bij mutatie naar de 

streefhuur.  

• Woonzorg Nederland verhoogt de huren inflatievolgend plus maximaal 1% met het oog op 

investeringen in beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.  

• Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven bijstandsniveau) en weinig vermogen 

kunnen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing in aanmerking komen. Er vindt een 

individuele toets plaats.  

• Gemeente Midden-Groningen (her)overweegt het innemen van een standpunt over een boven 

inflatoire huursomstijging in relatie tot de gezamenlijke ambitie betaalbaarheid. 

   

3.4 Schuldenproblematiek 

Corporaties en gemeente werken aan het voorkomen en oplossen van schulden. Zij bieden 

huurders/inwoners ondersteuning bij het op orde houden of krijgen van hun huishoudboekje. Zij 

doen dit ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid.  

 

Toelichting 

In de gemeente Midden-Groningen wonen relatief veel laagopgeleide mensen die geen betaalde 

arbeid (kunnen) verrichten, kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt, weinig inkomen hebben en een 

groter risico lopen op het ontstaan van problematische schulden. Er is bij deze groep inwoners vaak 

sprake van onzichtbare en langdurige armoede die overgaat van generatie op generatie. Dat is 

zorgelijk. 

 

Beleid gemeente 

Armoede is meer dan het hebben van schulden of onvoldoende inkomen. Armoede zorgt voor 

isolement, stress en gevoelens van minderwaardigheid. Mensen in armoede hebben een lagere 

levenstevredenheid en kortere levensduur. Dat kortere leven gaat vergezeld van een minder goed 

ervaren gezondheid. Armoede is lastig te doorbreken. Het is nodig om ook de factoren die de 

armoede in stand houden in samenhang aan te pakken. Armoedebestrijding gaat niet alleen over 

het verbeteren van de inkomens- en schuldensituatie, maar ook om het verbeteren van gezondheid 

en welzijn.   

 

Van belang voor de prestatieafspraken 2021 

Met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in 2020 hebben gemeenten 

de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium te 

achterhalen. Als gevolg van de wetswijziging mogen hulpverleners, op basis van die signalen over 

betalingsachterstanden, uit eigen beweging schuldhulp aanbieden. Schulden kunnen zo eerder 

gesignaleerd en aangepakt worden. De wetswijziging gaat op 1 januari 2021 in. 

 

Afspraken 2021 

• Corporaties en gemeente hebben in 2020 de samenwerkingsafspraken rondom het voorkomen 

van huurachterstanden herijkt en geactualiseerd met aandacht voor: 

o de inzet van de eigen instrumenten; 

o de samenwerking tussen consulenten van de corporaties en de sociale teams van de 

gemeente. 

• Met betrekking tot de samenwerking wordt het bestaande ‘stroomschema aanpak 

huurachterstanden corporaties - sociale teams’ uiterlijk in Q1 2021 geactualiseerd.  
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• In 2021 wordt gewerkt volgens de nieuwe afspraken en wordt gemonitord of ze bijdragen aan 

een betere samenwerking, minder huurachterstanden en/of snellere oplossingen.  

• Partijen komen een inspanningsverplichting overeen voor het gebruik van de 

Voorzieningenwijzer in de gemeente Midden-Groningen in 2021. 

• De gemeente biedt via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) hulp bij budgetbeheer en het 

oplossen van schulden. Daarnaast gebruikt de gemeente ‘Mobility Mentoring’ als methodiek om 

de financiële zelfredzaamheid van bewoners te vergroten.  

• In 2021 biedt de gemeente schuldhulpverlening aan op basis van de uitgangspunten van de 

gewijzigde wet Wgs. Dit gebeurt aan de hand van concrete werkafspraken met betrokken 

partijen, waaronder de corporaties, Kwartier Zorg en Welzijn en Stichting Knip. 

• In het kader van armoedebestrijding is het project Mobility Mentoring1 uitgevoerd in de 

voormalige gemeente Menterwolde. Met NPG-geld wil de gemeente deze aanpak uitrollen over 

de hele gemeente. In dit project worden ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting 

ingezet. Zij helpen mensen die langdurig in armoede leven bij het maken van keuzes die leiden 

tot een beter toekomstperspectief.  

• De GKB geeft een presentatie aan het ambtelijk vooroverleg. Hiervoor wordt in Q2 een afspraak 

gemaakt. 

 

3.5 Aanpak huisuitzettingen 

 

Er is een samenhang tussen het beleid rond huisuitzettingen en het voorkomen van 

huurachterstanden. De gezamenlijke ambitie is: het zoveel mogelijk voorkomen van 

huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden.  

 

Preventie en samenwerking tussen partners is hierbij belangrijk, zie ook hiervoor bij het onderwerp 

voorkomen en oplossen van schulden. Samenwerking tussen partners is ook belangrijk omdat er bij 

huurschulden vaak sprake is van meer problemen. Er is een groeiende behoefte aan maatwerk.  

 

Afspraken 2021 

• Corporaties volgen hun eigen beleid ten aanzien van huurachterstanden en huisuitzettingen. Dit 

beleid is gebaseerd op het voorkomen van huisuitzettingen. 

• In 2021 maken corporaties, huurderorganisaties en gemeente concrete afspraken over hoe zij 

met huisuitzettingen omgaan. Om tot die afspraken te komen wordt in Q1 een 

themabijeenkomst huisuitzettingen georganiseerd. Hierbij worden deskundigen uitgenodigd, 

bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van bureau Tweede Kans. In het tweede en derde kwartaal 

van 2021 worden de afspraken uitgewerkt en vastgelegd. De gemeente is trekker voor het 

maken van de afspraken. 

• Wanneer een ontruiming niet voorkomen kan worden, spannen de corporaties en hun partners 

zich in om mensen toch een dak boven het hoofd te bieden.  
  

 
1 Mobility Mentoring is een methode die mensen helpt om zelf hun financiële en sociale problemen aan te 

pakken. De methode is gebaseerd op het wetenschappelijk inzicht dat chronische stress impact heeft op het 
gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om 
doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit 
vraagt om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt. 
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4. Verduurzaming 

 

 

Gemeentelijke transitievisie warmte 

Een belangrijke pijler onder de energietransitie van de gebouwde omgeving is de zogenaamde 

wijkgerichte benadering. De essentie hiervan is dat onder regie van de gemeente in 2021 een 

Transitievisie Warmte wordt vastgesteld met daarin voorstellen voor duurzaam aardgasvrij 

verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte bevat ook een wijk-voor-wijk-stappenplan dat alle 

betrokken partijen houvast geeft voor hun eigen planning.  

Omdat gemeente en corporaties een gemeenschappelijk belang hebben, betrekt de gemeente de 

corporaties intensief en tijdig bij het maken van de transitievisie. Het creëren van draagvlak voor de 

energietransitie onder bewoners/huurders is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van de 

visie. Het uiteindelijke doel is de Transitievisie Warmte van de gemeente én de uitvoering van 

duurzaamheidsmaatregelen door de corporaties op elkaar aan te laten sluiten met draagvlak onder 

bewoners/huurders.  

 

Project Gasvrij Gorecht (warmtenet) 

Gasvrij Gorecht gaat over het aardgasvrij maken van de buurt Gorecht-Noord. De landelijke overheid 

heeft besloten de gaswinning in Groningen volledig af te bouwen en Nederland in 2050 aardgasvrij te 

laten zijn. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat voor Gorecht-Noord een warmtenet de meest 

voor de hand liggende oplossing is. De gemeente werkt samen met Groninger Huis, Lefier, Reensche 

Compagnie, Woonzorg Nederland, Waterbedrijf Groningen Duurzaam en kartonfabriek Eska aan een 

warmtenet voor Gorecht-Noord.  

 

Verduurzaming sociale huurvoorraad 

• Grondgebonden nieuwbouwwoningen van Lefier zijn bijna allemaal Nul op de Meterwoningen. 

Lefier streeft daarmee naar EPC 0. Nieuwe appartementen zijn all-electric en worden niet 

meer op het gasnet aangesloten. 

• Groninger Huis hanteert voor nieuwbouw de norm dat de energieprestatie 0,1 punt lager ligt 

dan de wettelijke EPC-eis. De doelstelling voor woningen die Groninger Huis blijft exploiteren 

of verkoopt is minimaal energie-index 1,80 (label C).  

• Woonzorg Nederland streeft ernaar dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn zonder dat 

de totale woonlasten van haar huurders door duurzaamheidsinvesteringen gestegen zijn. 

GEZAMENLIJK UITGANGSPUNT VERDUURZAMING 

Verduurzaming van de woningvoorraad hangt samen met andere voor het wonen belangrijke 

thema’s als betaalbaar wonen, levensloopbestendig wonen, zorg, en een goede sociale en 

fysieke woonomgeving. Een belangrijke opgave ligt in de verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad. Er ligt ook een duidelijke relatie met de herstel- en versterkingsopgave in het 

aardbevingsgebied. 

 

GEZAMENLIJKE AMBITIE VERDUURZAMING 

Partijen streven naar aardgasvrij wonen en stellen daarbij de warmtetransitie centraal. Met 

betrekking tot nieuwbouw is de ambitie dat alle grondgebonden woningen EPC 0 worden 

gebouwd. Bij verduurzaming van appartementen wordt de wettelijke norm gevolgd en hebben 

corporaties een inspanningsverplichting om EPC 0 te benaderen.  

De huurdersorganisaties zijn een belangrijke partner en succesfactor om de ambities op 

verduurzaming te verwezenlijken. Partijen erkennen dat gedrag van de bewoners een 

belangrijke sleutel is voor het succesvol verwezenlijken van de ambitie. 
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Woonzorg Nederland heeft een duurzaamheidsprogramma dat zich richt op de energieprestatie 

van haar woningen. Daarnaast werkt Woonzorg Nederland een breder programma uit, waarmee 

de zelfstandige woningen en het zorgvastgoed verder worden verduurzaamd en waarin 

circulariteit ook wordt meegenomen.  

 

Prestatieafspraken 2021 

• In 2021 wordt gewerkt aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Gasvrij Gorecht’. 

Het plan is deze samenwerkingsovereenkomst in 2021 te ondertekenen, zodat vanaf 2022 

gewerkt kan worden aan de realisatie van het warmtenet.  

• Huurderorganisaties worden (pro-)actief betrokken door corporaties en gemeente bij de 

ontwikkeling van de warmtevisie (per wijk) en warmtenetten. 

• De huurdersorganisaties organiseren (Q1) gezamenlijk een bijeenkomst over de participatie van 

huurders en hun vertegenwoordiging in de warmtevisie/-plannen en de uitwerking daarvan in 

projecten. Zij nodigen gemeente Midden-Groningen en corporaties hiervoor uit. 

• De transitievisie warmte Midden-Groningen wordt in 2021 vastgesteld.  

• De gemeente ondersteunt particuliere woningeigenaren en huurders die hun woning willen 

verduurzamen met laagrentende leningen. Huurders kunnen maximaal € 10.000 lenen voor het 

verduurzamen van hun woning (consumptieve lening). De lening wordt afgesloten via het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Huurders hebben toestemming van de verhuurder 

nodig.  

• Lefier verduurzaamt en levert 125 woningen op in Hoogezand en Sappemeer. Deze woningen 

maken een labelsprong naar energielabel A.  

• Lefier start met de verduurzaming van 92 woningen in Harkstede. Dit project wordt naar 

verwachting in de eerste helft van 2022 afgerond.  

• Lefier start met de verduurzaming van 93 woningen in Siddeburen. Ook deze woningen worden 

in 2022 opgeleverd. Opgemerkt moet worden dat deze woningen geïnspecteerd worden in 

opdracht van de NCG. De opzet en voortgang van het project is dan ook afhankelijk van de 

uitkomsten van de versterkingsadviezen.  

• Groninger Huis voert op projectmatige basis isolerende maatregelen uit en voert op individuele 

basis energetische verbeteringen uit. Dit laatste gebeurt op verzoek van bewoners en bij 

mutaties. 

• Groninger Huis doet een aanbod voor verduurzaming aan 138 adressen die een eerder aanbod 

voor verduurzaming hebben geweigerd. 

• Groninger Huis biedt complexgewijs het ‘Warm en Zonnig aanbod’. 

• Woonzorg Nederland heeft het voornemen om de Zonneflat te verduurzamen.  

• Huurdersorganisaties werken met ondersteuning van de energieconsulent van de Woonbond in 

2020 een plan voor de inzet van energiecoaches uit. Dit plan wordt in Q1 van 2021 besproken 

met gemeente en corporaties. Partijen hebben op voorhand een positieve grondhouding voor 

dit project. Als partijen het eens zijn over de inhoud van het uitgewerkte plan dan zullen ze in 

Q2 (vervolg)onderzoek doen naar de financiële haalbaarheid van het plan. Als dat een positief 

resultaat oplevert, wordt eveneens bekeken hoe en wanneer dit plan geïmplementeerd kan 

worden. 
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5. Wonen met zorg en/of ondersteuning 

 

 

 

5.1 Beter inzicht in de woonzorgopgave 

De Woonvisie biedt onvoldoende aanknopingspunten om de juiste keuzes te maken en richting te 

bepalen voor de woonzorgopgave. Er is behoefte aan meer inzicht in de behoeftes en wensen van 

mensen met een zorgvraag. Ook is het wenselijk de doelgroepen voor wonen met zorg en 

ondersteuning beter te definiëren.  

 

Prestatieafspraak 2021 

De gemeente neemt het initiatief voor een brede analyse op het thema wonen & zorg die moet 

uitmonden in een Woonzorgvisie, waarin ook de relatie wordt gelegd met het VN-verdrag Handicap 

uit 2016. Zij betrekt hierbij belanghebbenden waaronder de corporaties en huurderorganisaties. 

Gemeente geeft in Q1 aan wanneer en hoe zij dit verder gaan oppakken 

 

ALGEMEEN 

De doelgroep die zorg en/of ondersteuning nodig heeft bij het wonen is divers van 

samenstelling. De doelgroep beperkt zich niet tot ouderen en mensen met een beperking. De 

gemeentelijke strategische visie op het sociaal domein heeft –om een voorbeeld te noemen- 

ook oog voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben bij het wonen.  

 

GEZAMENLIJK UITGANGSPUNTEN 

Partijen streven ernaar dat iedereen (oude en jong, met en zonder beperkingen) een plek 

heeft in de samenleving en kan meedoen naar vermogen. Het hebben van een goede woonplek 

is hiervoor een belangrijke voorwaarde.  

 

GEZAMENLIJKE AMBITIE WONEN MET ZORG  

Waar mogelijk wordt door partijen ingezet op voldoende levensloopbestendige huurwoningen 

bij renovaties en (vervangende) nieuwbouw.  De gemeente heeft de ambitie om de 

leefomgeving zo in te richten dat die voor alle doelgroepen aantrekkelijk en toegankelijk of 

makkelijk aan te passen is.  

 

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen is het bestaande zorgvastgoed niet altijd meer 

geschikt en passend voor de beoogde doelgroep. Waar dat aan de orde is zetten partijen zich 

in voor transformatie. Dit kan door het vastgoed in te zetten voor andere doelgroepen of door 

herontwikkeling van de locatie.  

 

GEZAMENLIJKE AMBITIE HUISVESTING KWETSBARE GROEPEN 

Partijen werken samen aan goede woningen en een fijne en veilige woonomgeving zonder 

overlast. Zo bieden zij mensen de mogelijkheid om zelfstandig of zo lang mogelijk zelfstandig 

te wonen. Dit geldt voor reguliere huurders én voor kwetsbare groepen. Tot kwetsbare 

groepen behoren vergunninghouders met verblijfstatus, mensen met psychische, sociale en/of 

financiële problemen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.  
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5.2 Levensloopbestendige en zorggeschikte woningvoorraad  

De bevolkingsopbouw verandert. In dorpen en buurten wonen steeds meer ouderen en zorgvragers 

die graag in de eigen omgeving blijven wonen.  Door het ingezette overheidsbeleid en ook de 

behoefte van mensen zelf wonen mensen/ouderen steeds langer zelfstandig thuis, ook wanneer zij 

een zorgvraag hebben.  

 

Prestatieafspraken 2021  

• Gezamenlijke brede campagne met betrekking tot langer zelfstandig thuis wonen. Deze 

campagne richt zich op bewustwording bij oudere inwoners en oudere woningzoekenden. 

Beschikbare tools (bijvoorbeeld apps en voorlichting) die hierbij kunnen helpen worden 

onderzocht op hun bruikbaarheid. Doel is oudere inwoners beter/duidelijker te informeren over 

levensloopbestendig wonen en (ver)bouwen én over de ondersteuning die de gemeente en 

andere partijen kunnen bieden.  

• Gemeente en corporaties hebben (werk)afspraken over inzet van Wmo-middelen gemaakt. In 

2021 wordt volgens de afspraken gewerkt. Wanneer blijkt dat de uitvoerbaarheid te wensen 

overlaat, zoeken gemeente en corporaties naar oplossingen en komen zij tot nieuwe 

werkafspraken. 

o Lefier voert een tweesporenbeleid met betrekking tot langer zelfstandig wonen 

aansluitend op de WMO-afspraken. Het ene spoor betreft projectmatige investeringen 

in de bestaande voorraad en in levensloopbestendige nieuwbouw en kleinschalige 

woonvormen; het andere spoor is het treffen van woningaanpassingen op verzoek van 

de huurder.  

o Groninger Huis heeft een rolstoelvriendelijke proefwoning aan de Klompéstraat. 

Daarnaast wordt een proefwoning geopend aan de Thorbeckelaan om mensen te laten 

kennismaken met de mogelijkheden rondom langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast 

worden nieuwbouwwoningen, waar mogelijk, levensloopbestendig gebouwd.  

• Gemeente organiseert voor partijen een themabijeenkomst WMO in Q2. Deze 

themabijeenkomst levert input op voor de prestatieafspraken 2022 over de inzet van WMO-

middelen.  

 

 

5.3 Wonen voor bijzondere doelgroepen 

5.3.1 Beschermd wonen 

Het convenant uit 2018 is de basis voor de afspraken over uitstroom uit instellingen voor Beschermd 

Wonen & Maatschappelijke Opvang. Cliënten die in staat zijn om zelfstandig te wonen moeten 

binnen drie maanden een eigen woonruimte kunnen vinden. Op gemeenteniveau moeten hierover 

afspraken gemaakt worden. Hierbij is aandacht nodig voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar 

bereiken. Ook is aandacht nodig voor het op orde hebben en houden van de financiën en 

begeleiding. 

 

Prestatieafspraken 2021 

• Vanuit de centrumgemeente Groningen is een traject ‘Klantreis uitstroom Maatschappelijke 

Opvang/Beschermd Wonen’ uitgevoerd. Deze klantreis leidt in Q1 2021 tot een intensivering 

van het traject uitstroom Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen. Hierin worden nadere 

operationele afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen. De huurdersorganisaties geven 

hun input mee via de corporaties.  
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• Lefier stelt 12 woningen en Groninger Huis stelt 6 woningen beschikbaar voor de uitstroom 

Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen. Deze aantallen zijn gebaseerd op de uitvraag van 

de centrumgemeente Groningen in 2019 bij de zorgpartijen. Voor de taakstelling per corporatie 

is een verdeling naar rato van het woningbezit als uitgangspunt gehanteerd. Of bovengenoemde 

taakstelling van Lefier en Groninger Huis kan worden gehaald is afhankelijk van het 

daadwerkelijke aantal cliënten dat kan uitstromen én van een goede organisatie van het 

proces.  

  

 

5.3.2 Statushouders 

De partijen komen overeen dat de corporaties statushouders met voorrang huisvesten binnen de 

taakstelling. In de gemeente zijn goede afspraken over de huisvesting, spreiding en de begeleiding 

van statushouders. De bestaande afspraken worden gecontinueerd. 

 

Prestatieafspraken 2021 

• De jaarlijkse taakstelling voor de gemeente wordt verdeeld over de corporaties, gerelateerd 

aan de omvang van de woningvoorraad. Woonzorg Nederland kan een bijdrage leveren aan de 

huisvesting van statushouders die 55 jaar of ouder zijn. 

• De gemeente voert de koppeling uit van vraag en aanbod. Hierbij vindt afstemming plaats 

tussen gemeente, corporaties, huurdersorganisaties en Humanitas (contractpartner voor de 

integratie van nieuwkomers). 

 

5.3.3 Kunst van het wonen 

De ‘Kunst van Wonen’ is een doe-het-samen-zelf cursus van mensen voor wie wonen niet 

vanzelfsprekend is. Wonen is veel meer dan een huis alleen. Het vraagt nogal wat vaardigheden: 

van (digitale) administratie en financiën tot en met zorgen voor jezelf, van omgaan met de buren 

via sport en beweging tot (en liefst met) vrienden maken. Dat is best een klus voor inwoners die 

door een handicap of ‘pech onderweg’ vaak moeite hebben met basiswaarden als veiligheid, 

hechten en vertrouwen en die daarnaast moeten dealen met een maatschappij die voor hen te 

ingewikkeld is geworden.  

 

Prestatieafspraak 2021 

• In 2021 bieden de gemeente en corporaties onder coördinatie van Kwartier de cursus ‘de Kunst 

van het Wonen’ aan.   
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6. Leefbaarheid & een toekomstbestendige woonomgeving 

 

 

 

6.1 Gebiedsgerichte aanpakken 

 
De woonvisie richt zich onder andere op versterking van het stedelijk gebied van Hoogezand-

Sappemeer en op zelfstandige netwerken van kleine en grote dorpen. De verbetering van Gorecht-

West is in volle gang. In 2019 is gestart met de invulling van het Stadshart. Andere gebieden, waar 

volgens de woonvisie (nieuwe) coalities nodig zijn om te komen tot vernieuwing van de 

woningvoorraad en de woonomgeving, zijn Gorecht-Noord, Spoorstraat-Kieldiep en Noorderpark 

(Hoogezand-Noord)/Margrietpark. Voor een aantal dorpen wil de gemeente het initiatief nemen 

voor de ontwikkeling van integrale dorpsplannen. Muntendam en Slochteren-Noord worden in de 

woonvisie concreet benoemd.  

 

Afspraken 2021 

• Gemeente en Lefier werken samen in de planontwikkeling en -uitvoering van de 

herstructureringsopgave van Gorecht-West fase 4 en 5. Dit is een langlopende 

herstructureringsoperatie die ook na 2021 doorloopt. 

• Lefier en Groninger Huis leveren de woningen in het Stadshart op.  

• De gemeente werkt samen met corporaties, bewoners(organisaties) en andere 

belanghebbenden aan de ‘herstructurering Hoogezand-Noord’ (voorheen entree Hoogezand), 

waarvoor in 2020 de eerste stappen zijn gezet.  

• De gemeente doet samen met de Hanzehogeschool onderzoek naar leefbaarheid met specifieke 

aandacht voor sociale veiligheidsaspecten. Corporaties en huurdersorganisaties worden 

betrokken bij dit onderzoek. 

• De gemeente start in 2021 met de ontwikkeling van het bestemmingsplan Vosholen 2. De 

gemeente biedt ruimte voor sociale huur en overlegt hierover met Groninger Huis. 

• Het project Stadshart is in uitvoering. De gemeente investeert in de openbare ruimte. De 

corporaties leveren in Q1 2021 de eerste sociale huurwoningen op. 

• Voor een aantal dorpen wil de gemeente met partners integrale dorpsplannen ontwikkelen. 

Muntendam en Slochteren-Noord worden in de woonvisie concreet genoemd. In Q1 2021 is 

helder wanneer de projecten starten. 

 

 

GEZAMENLIJK UITGANGSPUNT 

Partijen werken gezamenlijk aan een veilige en leefbare woonomgeving. Zij doen dit tegen de 

achtergrond van het aardbevingsdossier en bevolkingskrimp in delen van de gemeente.  

 

GEZAMENLIJKE AMBITIE 
Partijen werken samen aan de woonkwaliteit van wijken en dorpen. Gemeente en corporaties 

investeren de komende jaren in buurten en woningen die dat dringend nodig hebben. Waar 

geen grote investeringen nodig zijn, is aandacht voor ‘schoon, heel en veilig’.  
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6.2 Inrichting & kwaliteit openbare ruimte 

De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en is primair verantwoordelijk voor een goede 

inrichting van ‘grijs, groen en blauw’. Corporaties zijn niet alleen eigenaar van de percelen waarop 

hun woningen staan. Zij zijn ook eigenaar van (semiopenbare) groenstroken en achterpaden bij hun 

complexen. Er is behoefte aan afstemming met betrekking tot inzet van middelen bij planvorming 

voor renovatie, sloop & vervangende nieuwbouw van complexen en bij het maken van plannen voor 

gebiedsontwikkeling.  

 

Afspraken 2021 

• Gemeente en corporaties betrekken elkaar bij planvorming t.b.v. gebiedsontwikkeling, 

renovatie en sloop en nieuwbouw.  

• Huurdersorganisaties, corporaties en gemeente houden in Q1 van 2021 een schouw met 

betrekking tot beheer en onderhoud van gebieden en de afstemming van budgetten voor 

onderhoud. Het Initiatief ligt bij het ambtelijk vooroverleg. 

 

6.3 Leefbaarheid 

Corporaties en gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het stimuleren van 

activiteiten die de leefbaarheid vergroten. Leefbaarheid heeft in dit licht niet alleen betrekking op 

de kwaliteit (beheer & onderhoud) van de openbare ruimte. Leefbaarheid gaat ook over 

samenleven en een veilige woonomgeving. Corporaties en gemeente werken bij het vergroten van 

de leefbaarheid samen met andere partijen.  

 

Op een aantal plekken in de gemeente staan verloederde en verpauperde woningen. Ook zijn er 

percelen waar er sprake is van ernstige verzamelwoede en/of vervuiling van tuinen. Dergelijke 

situaties hebben impact op de leefbaarheid en kunnen leiden tot onveiligheid en risico’s voor de 

volksgezondheid. Vaak liggen sociale problemen van bewoners ten grondslag aan verloedering en 

verpaupering van woning en tuin. 

 

Prestatieafspraken 2021 

• Corporaties, gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen werken samen aan leefbaarheid van 

buurten, wijken en dorpen.  

• Kwartier Zorg & Welzijn wordt ingeschakeld wanneer buurtbemiddeling nodig is. 

• De gemeente biedt maatwerk bij de aanpak van verloedering en verpaupering bij particuliere 

woningen (aanpak ‘rotte kiezen’) en betrekt de corporaties daarbij.  

• Corporaties hebben een eigen aanpak, waar nodig in samenwerking met hun sociale partners, 

voor vervuilde woningen en tuinen die in hun bezit zijn.  

• De corporaties zetten hun leefbaarheidsbudgetten in voor woonmaatschappelijk werk, ‘schoon, 

heel & veilig’ en voor aanleg & onderhoud van kleinschalige infrastructuur in en rond hun 

complexen.  

• Corporaties blijven onder het bedrag van € 131,37 per vhe (2021).  

• De gemeenteraad stelt in oktober 2020 het lokale programmaplan NPG in concept vast. Dit 

leidt tot de uitvoering/start van projecten in 2021. De gemeente informeert en betrekt -waar 

relevant-corporaties en huurderorganisaties.  
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Aldus in zevenvoud opgemaakt en getekend op 4 december 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,  
Bestuursvoorzitter 
 

 

https://bewonersraadslochteren.nl/


 

   

 

 


