
 

 
Activiteiten Groninger Huis in 
Oldambt 2022 
 
 
In Oost-Groningen zijn gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties bezig om 
meerjarige, regionale kaderafspraken te maken. Deze zijn eind 2021 nog niet 
vastgesteld. In de gemeente Oldambt worden in onderling overleg geen nieuwe 
prestatieafspraken voor 2022 gemaakt. 
 
De gemeente Oldambt, de HAG en Groninger Huis hebben afgesproken dat 
Groninger Huis een overzicht van haar activiteiten in 2022 verstrekt. De gemeente 
Oldambt en de HAG ondertekenen deze voor gezien. 
 
 
Beschikbaarheid 
 
Sloop:  0 woningen 
Nieuwbouw: verhuur tiny houses Midwolda 
Verkoop: Groninger Huis verkoopt beperkt in Oldambt, gemiddeld 2 per jaar. 
Deze woningen hebben minimaal energielabel C. 
 
Groninger Huis participeert in de verkenning van een gezamenlijk 
woonruimteverdeelsysteem in de provincie Groningen. Onderdeel hiervan is het 
urgentiebeleid. Hiervoor maken in 2022 een eerste inventarisatie op het niveau van 
Oost-Groningen. 
 
Groninger Huis huisvest conform geldende afspraken vergunninghouders in de 
gemeente Oldambt.  
 
Groninger Huis wil afspraken maken rondom het huisvesten van mensen die 
uitstromen uit beschermd wonen zoals is vastgelegd in het desbetreffende 
convenant. Deze afspraken gaan niet alleen over aantallen maar ook over andere 
voorwaarden zoals begeleiding. 
 
 
Betaalbaarheid 
 
De doelstellingen voor de huurprijzen van Groninger Huis zijn de volgende: 
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- minimaal 90% van het woningbezit bevindt zich in de categorie goedkoop en 
betaalbaar ( in 2021 tot € 678,66) 

- minimaal 15% van het woningbezit bevindt zich in de goedkope categorie (in 
2021 tot € 442,46) en daarmee ook bereikbaar voor jongeren onder de 23 jaar 
met recht op huurtoeslag 

Bovengenoemde grenzen wijzigen per 1 januari 2022. 
 
Voor het beleid rondom de jaarlijkse huurverhoging maken we in 2022 meerjarige 
afspraken met de HAG. 
 
Groninger Huis participeert in het project Vroegsignalering en De 
Voorzieningenwijzer.  
 
In de gemeente Oldambt kan extra lokale beleidsruimte nodig zijn vanwege de 
versterkings- en vernieuwingsopgave, waarbij zittende huurders met een hoog 
inkomen opnieuw in aanmerking komen voor een DAEB-huurwoning. Bij invoering 
van de nieuwe wetgeving komen partijen de extra lokale beleidsruimte van 7,5% 
overeen. De corporaties spreken af de extra lokale beleidsruimte zo beperkt mogelijk 
in te zetten.  
 
 
Duurzaamheid 
 
Groninger Huis participeert in Nieuwborgen.net. Vanaf 2022 zullen in Nieuwolda in dat 
kader extra duurzaamheidsmaatregelen plaatsvinden. 
 
Groninger Huis continueert het Warm en Zonnig aanbod. 
 
Groninger Huis concentreert zich momenteel vooral nog op het verbeteren van de 
isolatie van woningen. De isolatiewaarde van steeds meer woningen komt goed op 
peil. In de komende jaren zal daarom het accent verschuiven naar het aanbieden 
van zonnepanelen om door middel van duurzame energieopwekking de woonlasten 
van huurders verder te verlagen.  
 
 
Leefbaarheid 
 
VoorzieningenWijzer  Oldambt 4.000,00 
Tiny Houses: leefbaarheid groen/grijs Oldambt 7.500,00 
Aanpak portieken/entree (De Horst) Oldambt 2.500,00 
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Vergroening woonomgeving algemeen Oldambt 5.000,00 
leefbaarheid/ sociale cohesie algemeen o.b.v. 
initiatieven bewoners 

hele werkgebied 25.000,00 

Opzetten 2e kansbeleid/urgentie algemeen 15.000,00 
Bewonersdag algemeen 20.000,00 
Scootmobielstalling Goldhoornhof Oldambt 

 

Aanpak woonoverlast hele werkgebied 
 

inzet vakmannen groen hele werkgebied 240.000 
 
 
Groninger Huis: 
 
 
L. Broekhuizen 
 
Voor gezien 
Gemeente Oldambt      HAG 
 
 
G. Engelkens       R. van der Laan 
 
 


