
Eén website voor alle huurwoningen in de provincie Groningen 
 

Het zoeken en vinden van een huurwoning in de provincie Groningen moet gemakkelijker. Dat 

vinden wij als Groningse woningcorporaties en onze huurdersorganisaties. Daarom moet er in 2024 

één website staan waar je kunt reageren op alle beschikbare sociale huurwoningen. Eind 2021 

ondertekenden we samen een intentieovereenkomst hiervoor. In het najaar van 2022 is het project 

Groningen Huurt gestart en zijn de eerste voorbereidingen begonnen. Hieronder lees je er meer 

over.  

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan 

De afgelopen maanden is een plan gemaakt hoe we het project gaan uitvoeren en wie wat gaat 

doen. De eerste stap was: vaststellen waar we samen naar toe willen. Hoe zien we de toekomst en 

wat is de gewenste koers daar naar toe? Dat hebben we vastgelegd in een visie en doelstelling. Dat 

geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen en helpt bij het nemen van verdere stappen.  

 

Visie: 

‘Wij willen onze woningzoekenden in de provincie Groningen goed bedienen. We willen ze beter 

inzicht geven in de mogelijkheden, het makkelijker maken om te reageren op woningen en we willen 

onze woningen eerlijk verdelen. Dit willen we doen door onze sociale huurwoningen via een 

gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem aan te bieden.’ 

 

Doelstelling: 

‘Het woonruimteverdelingsbeleid draagt bij aan het verhuren van passende woonruimte voor zoveel 

mogelijk woningzoekenden die aangewezen zijn op een sociale huurwoning.’  

Daarbij laten we ons leiden door drie kernwaarden: keuzevrijheid, transparantie en rechtvaardigheid.  

 

Wat gaan we de komende periode doen 

De komende maanden vertalen we de visie naar beleid. Daarin werken we uit hoe we de woningen 

gaan verdelen en hoe we omgaan met urgentie. Ook denken we alvast na hoe we straks het beheer 

van het gezamenlijke systeem gaan inrichten. Stap voor stap werken we toe naar één website voor 

alle huurwoningen in de provincie Groningen. We verwachten dat deze medio 2024 live zal gaan.  

 

Projectorganisatie 

Groningen Huurt is een gezamenlijk project van de 11 Groninger corporaties en hun 

huurdersorganisaties. Verschillende werkgroepen houden zich ieder bezig met een deelgebied van 

het project (Visie, Urgentiebeleid, Woonruimteverdeelbeleid en Samenwerking). Daarnaast is er de 

werkgroep Procesbegeleiding. Deze bewaakt de voortgang van het gehele project. De werkgroep 

Communicatie zorgt voor de in- en externe communicatie. In alle werkgroepen zitten enkele 

corporatiemedewerkers en enkele leden van de huurdersorganisaties.  

 
  De 11 Groningse corporaties zijn: Acantus, Groninger Huis, De Huismeesters, Lefier, Nijestee, Patrimonium, 

Wierden en Borgen, Wold en Waard, Woningstichting Goud Wonen (voorheen SUW en De Delthe) 
Woonborg, Woongroep Marenland. 



De werkgroepen werken voorstellen uit. Deze worden vervolgens besproken in het Bespreekforum, 

waarin alle corporaties en huurdersorganisaties zijn vertegenwoordigd. Het Bespreekforum legt de 

vastgestelde voorstellen voor aan het G13-overleg van de corporatiebestuurders. De G13 

bestuurders nemen er vervolgens besluiten over.  

 

Meer informatie en vragen 

We praten je vanaf nu geregeld bij over de voortgang van Groningen Huurt. Heb je vragen? Dan kun 

je terecht bij je bestuurder.  

 

 


