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De kaderafspraken en biedingen voor 2022 zijn de basis voor deze jaarschijf 2022. De thematische 

indeling sluit aan op hoofdstukindeling uit de kaderafspraken. Bij de inhoudelijke thema’s worden 

de ambities en de onderwerpen voor de jaarschijf als introductie op de afspraken benoemd.  

 

1. Samenwerking 
 

De samenwerking tussen gemeente, huurdersorganisaties en corporaties verloopt positief en goed. 

Zij trekken als gelijkwaardige partners op. Dit heeft inmiddels geleid tot het in gezamenlijkheid 

maken van Meerjarige Kaderafspraken 2021-2026. Een vertaling voor de jaarschijf 2022 is in dit 

document verwerkt.  

 

Kaderafspraken Opnemen in jaaragenda Actie door 

4 bestuurlijke overleggen Bestuurlijk overleg april, juli, 

oktober en november 

Gemeente 

10 ambtelijke overleggen Tweede dinsdag van de maand 

m.u.v. juli en augustus van 

10.00 tot maximaal 12.00 uur. 

Al gepland. 

Gemeente 

 
 

2. Betaalbaarheid 
 

Uit de kaderafspraken 

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

zijn en blijven voor onze doelgroepen.  

 
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. 

 

Onderwerpen voor de jaarschijf 

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

betaalbaar hoog (zie tabel 1).  

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

realiseren. Zie onder ‘6, duurzaamheid, versterking en klimaatadaptatie’, tabel 3. 

• 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 toe 

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

huisuitzetting te voorkomen. 
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Deze onderwerpen vertalen wij in de volgende paragrafen naar concrete afspraken/activiteiten 

voor het jaar 2022. 

 

2.1.  Samenstelling voorraad 

 

De samenstelling van de sociale huurvoorraad is in 2022 in lijn met de ambities van de meerjarige 

kaderafspraken 2021-2026. 

 

Tabel 1: aandeel goedkoop en betaalbaar laag 2022 

Afspraken 2022 Lefier* Groninger Huis Woonzorg Ambitie meerjarige 

kaderafspraken 2021-2026 

Goedkoop 24% 15,9% n.v.t. Minimaal 15% (streven 20%) 

Betaalbaar laag 64% 76,9% 95% 60-65% 

Totaal 88% 92,8% 95% 80% 

*Cijfers Lefier: De doorrekening is gebaseerd op het aangepaste huurbeleid (is in 2021 ingevoerd). Ook zijn de 

verduurzamingsopgave en de sloop/nieuwbouw projecten in de komende jaren verwerkt in de tabel. 

 

Afspraken voor 2022 

1) Hoewel de afspraken in lijn zijn met de ambities van de kaderafspraken onderzoeken wij in 

2022 of de huurprijsklassen voldoende aansluiten bij de praktijk. Met het 

woningmarktonderzoek wordt dit getoetst. 

2) Lefier en Groninger Huis laten de huursom, als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging, met 

maximaal de inflatie stijgen in 2022. Woonzorg Nederland laat de huursom gemiddeld met 

inflatie stijgen. Waar Woonzorg Nederland de komende jaren investeert in beschikbaarheid, 

kwaliteit en duurzaamheid kan de huursom maximaal 1% boven inflatie stijgen (dit is in 2022 in 

Midden-Groningen niet aan de orde). 
 
 

2.2.  Voorkomen huurachterstanden 

 

Uit de kaderafspraken 

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 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een belangrijke basis voor 

samenwerking tussen corporaties en gemeente over het voorkomen en oplossen van schulden. 

 

Doorlopende afspraken 

Gemeente: de gemeente helpt kwetsbare huishoudens met lage inkomens die kampen met 

schulden. Zij doet dit door schuldhulpverlening te bieden en te ondersteunen vanuit lokale NPG-

projecten die zich richten op preventie, schuldsanering en het vergroten van de financiële 

weerbaarheid. In 2021 is voor de volgende NPG-projecten geld beschikbaar gesteld door het 

dagelijks bestuur van het NPG: bevordering sociale veerkracht (richt zich o.a. op vergroten 

financiële weerbaarheid); ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting; de ijsberg (gericht 

op huishoudens met problematische schulden); jongeren met toekomst (gericht op jongeren met 

schulden). Ook heeft de gemeente beleid voor het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen. 



4 

 

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

aanmerking voor kwijtschelding. Op de gemeentelijke website is uitgebreide informatie te vinden.  

 

 

Corporaties in samenwerking met de gemeente: op basis van de Wet gemeentelijk 

schuldhulpverlening hebben Gemeente en corporaties in 2021 vroegsignaleringsafspraken gemaakt. 

Het doel van de afspraken is te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich 

ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.  

 

Corporaties: corporaties voeren een sociaal incassobeleid waarbij ze vroegtijdig contact hebben 

met de huurders om een betalingsregeling te treffen bij huurachterstanden en eventueel door te 

verwijzen naar gemeente of de voorzieningenwijzer.  

Tevens bieden Lefier en Groninger Huis een budgetcursus bij Stichting Knip aan. Centraal staat 

daarbij het voorkomen van financiële problemen. Via (gratis) budgettrainingen, coaching trajecten 

en e-learning stuurt worden deelnemers getraind in zelfredzaamheid en leren ze vooruit te kijken 

en te plannen. Na het volgen van de training, coaching of e-learning hebben huurders meer inzicht 

in de financiële situatie.  

 

Huurderorganisaties 

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

aanwezige programma’s die huurders met schulden kunnen helpen.  

 

Afspraken voor 2022 

1) Lefier en Groninger Huis blijven in 2022 budgettrainingen aanbieden bij Stichting Knip. 

2) Woonzorg Nederland werkt met vroegsignalering en directe aanpak via bewonersconsulenten in 

samenwerking met de gemeente en schuldhulpverlening.  

3) Conform de Prestatieafspraken 2021 bieden de gemeente en corporaties de 

Voorzieningenwijzer, sinds juni 2021, voor één jaar aan. Huurders krijgen op basis van een 

adviesgesprek meer inzicht in hun inkomsten en uitgaven m.b.t. gemeentelijke regelingen, 

energie, zorgverzekeringen, toeslagen en inkomstenbelasting. In maart 2022 wordt na een 

(tussentijdse) evaluatie bepaald of de voorzieningenwijzer vanaf juni 2022 voortgezet wordt.  

4) De gemeente start -voor zover dat nog niet gebeurd is- met de uitvoering van de goedgekeurde 

NPG projecten. De gemeente maakt met de corporaties werkafspraken over het toe leiden van 

kwetsbare huurders (voor zover die nog niet in beeld zijn).  

 

  

• Link: https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/?_gemeente=midden-

groningen&_thema=werken-en-leren 

• Link: https://www.midden-groningen.nl/kredietbank-midden-groningen 

• Link: https://www.midden-groningen.nl/subsidie-voor-het-bestrijden-van-armoede 

• Link: https://www.midden-groningen.nl/kwijtschelding-belasting 

 

https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/?_gemeente=midden-groningen&_thema=werken-en-leren
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/?_gemeente=midden-groningen&_thema=werken-en-leren
https://www.midden-groningen.nl/kredietbank-midden-groningen
https://www.midden-groningen.nl/subsidie-voor-het-bestrijden-van-armoede
https://www.midden-groningen.nl/kwijtschelding-belasting
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3. Beschikbaarheid 
 

Uit de kaderafspraken 

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

belangrijk te werken aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. 

 

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 voor de hele 

gemeente.  

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

tot twee jaar.  

• 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 woningzoekenden. 

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

waaronder urgenten en vergunninghouders. 

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

 

Onderwerpen voor de jaarschijf 

• Voortgang wijk- en dorpsplannen, inclusief prioriteitstelling.  

Opmerking: dit onderwerp komt terug in het hoofdstuk over leefbaarheid.  

• 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 vergunninghouders. 

• Woonruimteverdeling urgentie en spoedzoekers etc. Dit is reeds opgenomen in de meerjarige 

kaderafspraken. Dit moet aandacht krijgen bij de jaarlijkse evaluatie. 

 

Deze onderwerpen worden hierna vertaald in concrete afspraken voor 2022. 

 

3.1.  Ontwikkeling woningvoorraad 2022 

 

In 2022 staan een aantal sloop- en nieuwbouwprojecten op stapel. Ook verwachten Lefier en 

Groninger Huis een aantal woningen te verkopen in complexen met een verkoopbestemming. Per 

saldo blijft de sociale huurvoorraad redelijk stabiel.  
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Tabel 2: voorraadontwikkeling 

Afspraken jaarschijf 2022 Lefier Groninger Huis Woonzorg 

Nederland * 

Stand per 1 januari 4.566 3.111 428 

Nieuwbouw 81 53 0 

Aankoop 0 0 0 

Sloop -78 0 0 

Verkoop -18 tot -22 -8 0 

Stand per 31 december 4.549 3.156 428 

* Woonzorg Nederland heeft ook 226 intramurale wooneenheden.  

 

Afspraak 2022 

De ontwikkeling van de voorraad per wijk of dorp wordt jaarlijks bekeken en krijgt aandacht in de 

evaluatie van de prestatieafspraken.  

 

3.2.  Nieuwbouw- en herstructureringslocaties 

 

Noorderpark 

Gemeente en corporaties werken samen aan de wijkvernieuwing van Noorderpark. Voor de 

wijkvernieuwing is NPG-geld beschikbaar. In 2021 is met bewoners(organisaties) en sleutelfiguren 

uit de wijk gesproken onder meer in de week van 20-25 september. In die week hebben gemeente 

en corporaties met een kofffiekar verschillende plekken in de wijk bezocht. De resultaten worden 

gebruikt bij de uitwerking van de plannen. Gestart wordt met de uitwerking van plannen voor de 

Zeeheldenbuurt. 

 

Afspraken Noorderpark 2022 

1) Groninger Huis levert 18 woningen op aan de Van Linschotenstraat en 15 woningen aan de 

Keyserstraat.   

2) Gemeente werkt samen met betrokken partners de plannen voor de Zeeheldenbuurt uit.  

3) Gemeente maakt een plan van aanpak voor de inzet van het Volkshuisvestingsfonds in de 

postcodes 9601 (Noorderpark) en 9602 (Gorecht). 

 

Gorecht-West 

De wijkvernieuwing in Gorecht-West is een lopend project dat is opgedeeld in vijf fasen. Fase 1, 2 

en 3 zijn opgeleverd. Lefier heeft de woningen in fase 4 gesloopt en levert in 2022 nieuwbouw op.  

 

Afspraken Gorecht-West 2022 

1) In 2022 levert Lefier 73 woningen op in Gorecht-West (fase 4).  

2) Gemeente vernieuwt de openbare ruimte. 

3) Lefier sloopt in 2022 78 woningen (fase 5).   

4) Gemeente maakt een plan van aanpak voor de inzet van het Volkshuisvestingsfonds (zie onder 

het kopje Noorderpark).  

 

Overige afspraken nieuwbouw sociale huur 2022 

1) Lefier levert 8 levensloopbestendige woningen op in De Weerterij.  

2) Groninger Huis bouwt in de Vosholen 20 woningen. 
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3.3.  Huisvesting en begeleiding van bijzondere doelgroepen 

 

Uit de kaderafspraken 

We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Mensen die hun land 

ontvluchten, mensen die psychische, sociale en/of financiële problemen hebben, mensen met een 

probleem of achterstand op welk vlak dan ook. In samenwerking met elkaar realiseren we goede 

woningen, een fijne woonomgeving en een maatschappij waarin iedereen participeert en zo lang 

mogelijk zelfstandig kan wonen. We verliezen hierbij niet de belangen van de omwonenden uit het 

oog. Ook de buren van kwetsbare personen hebben recht op een veilige en rustige woonomgeving, 

zonder angst en overlast. Daarin zoeken we een goede balans.  

 

Veranderende regelgeving beschermd wonen (bron VNG) 

Op 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent 

dat niet alleen de centrumgemeenten, maar alle gemeenten zich volledig gaan inzetten voor 

inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Zij hebben daarvoor regionale 

samenwerkingsafspraken gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling 

over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten 

voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners, en daartoe ook in 

staat zijn omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen. Om psychisch kwetsbare mensen meer 

volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij kan hulp het beste worden geboden vanuit een 

thuisomgeving in de eigen wijk.  
 

Afspraken uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 

Groninger Huis en Lefier stellen woningen beschikbaar voor de uitstroom uit Beschermd Wonen 

(BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Voor goede huisvesting van deze doelgroep is het 

belangrijk dat een aantal zaken geregeld zijn. Het gaat dan onder andere om voldoende 

begeleiding vanuit de zorgpartijen en gemeente om het zelfstandig wonen goed te laten verlopen. 

 

1) In 2022 start er een pilot in de gemeente Midden-Groningen: Housing First. Dit is een vorm van 

wonen met ambulante, intensieve begeleiding en bedoeld voor mensen met problemen, 

waarbij de toewijzing van een woning de start is van een traject waarbij zelfstandig wonen het 

doel is. Lefier is onderdeel van deze pilot. Deze pilot vormt onderdeel van de opgave uitstroom 

MO en BW in 2022.  

2) De te verwachten uitstroom van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang naar de 

gemeente Midden-Groningen bedraagt circa 22 personen in 2022. Corporaties geven invulling 

aan deze opgave. Deze wordt verdeeld over de corporaties gerelateerd aan de omvang van hun 

woningvoorraad.  

Om goed invulling te geven aan deze taakstelling werken gemeente en corporaties in het eerste 

kwartaal van 2022 (werk)afspraken over uitstroom uit Beschermd Wonen (verder) uit. Hierbij is 

aandacht voor exacte aantallen, proces en begeleiding door zorginstanties en gemeente. De 

gemeente neemt het initiatief. De huurdersorganisaties worden betrokken.  
 

Statushouders (vergunninghouders) 

Het Rijk legt gemeenten ieder half jaar een taakstelling op voor de huisvesting van 

vergunninghouders. De taakstelling voor het eerste half jaar van 2022 wordt in november 2021 

bekend gemaakt. Gemeente en corporaties hebben doorlopende afspraken over de huisvesting van 

statushouders. 
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Doorlopende afspraken Statushouders 

1) 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. 

2) 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). 

 

Aanvullende afspraak 2022 Statushouders 

In 2022 is niet alleen aandacht voor de reguliere huisvesting van statushouders. Vanwege de druk 

op de woningmarkt en de verwachte hogere taakstelling onderzoeken wij alternatieve oplossingen, 

zoals flexwonen en ‘kamers met kansen’.  

 

Voor inspiratie: https://flexwonen.nl/category/vluchtelingen/ . 
 

Algemene afspraken 2022 over kwetsbare en bijzondere doelgroepen 

1) In het tweede kwartaal van 2022 wordt een themabijeenkomst georganiseerd over de 

draagkracht van dorpen, wijken en buurten met betrekking tot de huisvesting van bijzondere 

doelgroepen. 

2) Corporaties, huurderorganisaties en gemeente maken in 2022 afspraken over de huisvesting van 

kwetsbare en bijzondere doelgroepen in relatie tot de huisvesting(skansen) van de reguliere 

doelgroepen.  

 

3.4.  Woonruimteverdeling 

 

Corporaties verhuren hun woningen via Thuiskompas (Lefier) en Groningen Huurt (Groninger Huis). 

Woonzorg Nederland verhuurt haar woningen via eigen wachtlijstbeheer. De druk op de 

woningmarkt is groter dan een aantal jaren geleden. In de media is regelmatig aandacht voor 

woningzoekenden, waaronder spoedzoekers.  

 

Spoedzoekers 

We hebben in Midden-Groningen niet voldoende zicht op de groep spoedzoekers. We weten niet 

hoe groot de groep is en hoe wij ze beter kunnen bedienen. Dragen bijvoorbeeld maatwerk in het 

woonruimteverdeelsysteem en/of het realiseren van flexwoningen bij aan (snellere) huisvesting van 

spoedzoekers? 

 

Voor de definitie van ‘spoedzoeker’ gebruiken wij de definitie van de Rijksoverheid als basis. Link: 

https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/flexwonen/doelgroepen-

flexwonen/spoedzoekers 

 
 

  

https://flexwonen.nl/category/vluchtelingen/
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/flexwonen/doelgroepen-flexwonen/spoedzoekers
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/flexwonen/doelgroepen-flexwonen/spoedzoekers
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Afspraken 2022 

1) We besteden in het woningmarktonderzoek aandacht aan de kwantitatieve en kwalitatieve 

behoefte van spoedzoekers. De uitkomsten van het woningmarktonderzoek bepalen welke 

inzet nodig is voor spoedzoekers.  

2) De gemeente en corporaties zetten samen in het eerste kwartaal 2022 een 

beschikbaarheidsmonitor op, die de beschikbaarheid van sociale huurwoningen meet voor 

de verschillende doelgroepen. De corporaties nemen het initiatief door de benodigde data 

voor de monitor te leveren (denk hierbij aan cijfers over leegstand, reacties op woningen 

uit Thuiskompas en Groningen Huurt, etc.). De gemeente faciliteert het gesprek waarin de 

resultaten van de beschikbaarheidsmonitor met alle partners besproken wordt. 
3) Partijen spreken af om maximaal 15% van de beschikbaar komende woningen te verhuren 

aan huurders die niet tot de doelgroep behoren. Dat zijn eenpersoonshuishoudens met een 

inkomen boven de 40.765 euro (prijspeil 2022) en meerpersoonshuishoudens met een 

inkomen boven de 45.014 euro (prijspeil 2022).  

 

3.5.  Overige aandachtspunten 2022 

 

Woningmarktonderzoek 

De gemeente, corporaties en huurderorganisaties laten gezamenlijk in 2022 een 

woningmarktonderzoek uitvoeren 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 coördineren.  

 

 

4. Wonen met zorg 
 

Uit de kaderafspraken 

Steeds meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag wonen (weer of langer) zelfstandig 

thuis. Daarnaast vergrijst Midden-Groningen. 

 

Gezamenlijke ambities 

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.  

 

Onderwerpen voor de jaarschijf 

• 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: 
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o Aantal te realiseren levensloopgeschikte woningen. 

o Aanpak toegankelijkheid bestaande woningen. 

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

intensieve zorg, etc.). 

 

4.1.  Woonzorgvisie 

 

Introductie 

Nederland is op dit moment onvoldoende in staat om een groeiende groep ouderen te faciliteren in 

hun (toekomstige) woon-, welzijn- en zorgbehoeften. Er dreigt een fors tekort aan (geclusterde) 

woonvormen die het gat tussen zelfstandig wonen en verzorgings- en verpleeghuizen. Veel 

bestaande woningen zijn (nog) niet geschikt om langer zelfstandig te kunnen wonen. De 

aanwezigheid en bereikbaarheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen en een geschikte buitenruimte 

is lang niet overal vanzelfsprekend. De Rijksoverheid stimuleert dat alle gemeenten een concrete 

analyse maken van de opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor ouderen en andere 

mensen met een woon- en zorgbehoefte. En dat die analyse wordt vertaald in ambities en keuzes 

die worden vastgelegd in een woonzorgvisie en -aanpak. 

 

Afspraak 2022 

Gemeente levert in het eerste half jaar een visie wonen & zorg op en betrekt haar partners bij het 

maken van de visie.  

 

4.2.  Langer zelfstandig thuis wonen 
 

Vanwege de coronapandemie is in 2021 de afspraak om gezamenlijk een brede campagne met 

betrekking tot langer zelfstandig thuis wonen op te zetten en uit te voeren niet opgepakt.  

 

Afspraak 2022 

Wij starten in 2022 een campagne om oudere inwoners goed te informeren over 

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

partijen kunnen bieden.  

 

4.3.  Inzet Wmo-middelen 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo en maakt afspraken met aanbieders 

over maatwerkvoorzieningen. Het gaat dan om hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, 

persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en vervoersdiensten.  

 

Gemeente en corporaties hebben al een aantal jaren (werk)afspraken over inzet van Wmo-

middelen in complexen van de corporaties. Ook in 2022 wordt volgens deze afspraken gewerkt. 

Wanneer blijkt dat de uitvoerbaarheid te wensen overlaat, zoeken gemeente en corporaties naar 

oplossingen en komen zij tot nieuwe werkafspraken. 

 

Afspraak 2022 

In 2022 gaan corporaties en gemeenten de bestaande WMO-afspraken herijken. De realisatie of 

uitbreiding van scootmobielstallingen (gedeelde verantwoordelijkheid corporaties en gemeente) zal 

daar een onderdeel van vormen. 
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5. Leefbaarheid 

 

Uit de kaderafspraken 

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

aantrekken van nieuwe bewoners. 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: 

• dat de leefbaarheid in wijken niet afneemt en in de huidige kwetsbare wijken toeneemt. 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’. 

• dat het aantal overlastmeldingen daalt en er geen clustering van overlastmeldingen is in 

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

Onderwerpen voor de jaarschijf 

• Voortgang herstructureringsgebieden (zie onder 3.2 voor Noorderpark en Gorecht-West) en 

voortgang dorps- en wijkplannen. 

• Vaststellen leefbaarheidsbudgetten corporaties. 

• Voortgang aanpak ‘rotte kiezen’. 

 

Afspraken 2022 

1) De gemeente heeft in het lokale programmaplan NPG het project ‘het maken of actualiseren 

van dorps- en wijkplannen’ opgenomen. In het eerste half jaar van 2022 moet het NPG-bestuur 

hiervoor geld beschikbaar stellen. Een dorps-/wijkplan is een door de bewoners van een wijk of 

dorp gedragen visie op de toekomst met een uitvoeringsagenda.  De dorps-/wijkplannen 

worden in een proces van co-creatie met inwoners en hun organisaties gemaakt en uitgevoerd.  

2) De gemeente ontwikkelt een plan voor het centrum van Muntendam. Het is de bedoeling dat de 

basisscholen, kinderopvang en het dorpshuis De Menterne in een nieuw multifunctioneel 

gebouw een plek krijgen. Ook is er ruimte voor woningbouw. Huurdersorganisaties en 

corporaties worden op de hoogte gehouden van de voortgang.   

3) Partijen maken werkafspraken m.b.t. het voorkomen en aanpakken van woonoverlast. 

4) Het leefbaarheidsbudget van de corporaties wordt ingezet om meerdere doelen te bereiken. 

Eén van de belangrijkste is het streven naar buurten/wijken/dorpen waar mensen zich prettig, 

veilig en thuis voelen. Dit wordt gedaan door een gezamenlijke inzet waarbij diverse partners 

worden betrokken. Het leefbaarheidsbudget van Lefier voor 2022 bedraagt € 206.000,-. Dit 

bedrag heeft betrekking op de uitgaven aan derden, dus exclusief eigen personele inzet. 

5) De gemeente voert het NPG-project ‘rotte kiezen’ uit. Dit project richt zich op de aanpak van 

slecht onderhouden/verpauperde panden en woningen. De focus ligt in 2022 op het historisch 

lint in Hoogezand-Sappemeer. Huurdersorganisaties en corporaties worden op de hoogte 

gehouden van de voortgang.  
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6. Duurzaamheid, versterking en klimaatadaptatie 
 

Uit de kaderafspraken 

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

verduurzaming. In de Transitievisie Warmte werkt de gemeente 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 maar te 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 voorraad1. 

 

Onderwerpen voor de jaarschijf 

• Aantal te verduurzamen woningen. 

• Voortgang warmteplannen en Gorecht-Noord restwarmte project. 

• Resultaten energiecoaches en overige bewustwordingscampagnes. 

 

Afspraken 2022 

• De gemeente heeft in 2022 een vastgestelde transitievisie warmte. De focus ligt in die visie op 

woningen (huur en koop). Wat betreft het stellen van prioriteiten in de aanpak: de gemeente 

gaat verder met lopende projecten en ondersteunt voorlopers.  De lopende projecten zijn 

warmtenet Gorecht-Noord, het project aardgasvrij Steendam-Tjuchem en herstructurering 

Noorderpark (Hoogezand-Noord). De gemeente wil op een aantal plekken starten met een 

overleg over de mogelijkheden voor het gezamenlijk opstellen van een wijk- of 

buurtuitvoeringsplan. Er wordt hierbij gekeken naar buurten waar nu 

al initiatieven zijn.  

• Bij het bestaande overleg over de prestatieafspraken is de Transitievisie Warmte (TVW) een 

vast agendapunt. De gemeente gaat hierbij het gesprek aan met partijen zodat de inspanningen 

op verduurzamingsgebied van corporaties en de TVW op elkaar aansluiten. Extra aandacht zal 

er zijn voor buurten met relatief veel bewoners met lage inkomens. 

• De corporaties verduurzamen hun woningbezit. Zie tabel 3 op de volgende pagina. 

• Corporaties verduurzamen hun woningen met aandacht voor een kwalitatief goede sociale 

woningvoorraad. Daarbij is er o.a. ook aandacht voor een goed onderhouden binnenmilieu (zie 

ook volkshuisvestelijke (Rijks)prioriteiten 2021 tot 2025). In 2022 wordt uitgewerkt hoe dit in 

de Prestatieafspraken vanaf 2023 een plek krijgt.  

 

 
1  Voor Woonzorg Nederland wordt jaarlijks bekeken of en in welke mate zij aan deze afspraak kunnen voldoen. 
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Tabel 3: ontwikkelingen verduurzaming  

Afspraken 

jaarschijf 2022 

Lefier* Groninger Huis Woonzorg 

Nederland 

** 

Ambitie Meerjarige 

kaderafspraken 2021-2026 

Aantal Label A 

verduurzamingen 

175  180  

Sloop en 

vervangende 

nieuwbouw  

73 18   

Overig Zonnepanelen:  

circa 160 

woningen  

Zonnepanelen: 

132 

Warm en zonnig 

aanbod: 61 

  

Totaal Label A 248 18 - 211 180  

Aandeel van 

totale voorraad 

5,4% 0,6% - 6,8% 42% 15% 

* De 175 woningen van Lefier die in 2022 verduurzaamd worden (Labelsprong naar A) zijn 28 woningen in 

Froombosch, 92 woningen in Harkstede en 55 woningen in Kolham.  

**Woonzorg Nederland zal de 180 woningen in de Zonneflat verduurzamen en werkt aan de aansluiting van de 

flat op het warmtenet Gorecht-Noord. 

 
  



14 

 

Hoogezand, 14 december 2021 

 

 

 

Namens het college 
van B&W van de 
gemeente  
Midden-Groningen, 
 
Mw. J. van Schie,  
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Namens Lefier, 
 
Mw. E. Dost,  
Bestuurder 
 
 

 
 

 

 

 

Namens Huurdersraad 
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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,  
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Namens Woonzorg 
Nederland, 
 
C. van Boven,  
Directeur/bestuurder 

 
 

 

https://bewonersraadslochteren.nl/

