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Erratum ontwerpbegroting 2021 
 

 
Wijzigingen zijn geel gearceerd. 

 

 

Kerngegevens 
 

(boekwerk pagina 12, website pagina 4) 

 

Oude Tabel: 

 

Nieuwe tabel: 

Woningvoorraad 
Begroting 

2019 

Rekening 

2019 

Begroting 

2020 

Beoogd 

2021 

Aantal woningen 114.733 114.730 116.396 118.596 

% huurwoningen 58,5% 58,1% 57,8% 58% 

% koopwoningen 41,5% 41,9% 42,2% 42% 

Gemiddelde WOZ-waarde 191.400 193.262 211.425 220.000 

 

 

 

Programma 4 
 

(boekwerk pagina 62, website pagina 52) 

 

Oude tekst: 

Wat gaan we hiervoor doen? 

• We werken met verschillende organisaties samen in het project  ‘Veilige Steden’, waarbij we inzetten op 

het tegengaan van grensoverschrijdend seksueel gedrag en het bespreekbaar maken; 

• We zijn actief in het tegengaan van discriminatie onder andere door het faciliteren van de educatieve 

activiteiten van het discriminatie-meldpunt Groningen; 

• We organiseren de regenboogweek en onderzoeken de mogelijkheid voor een kleintje Roze Zaterdag 

tijdens die week; 

• We ondersteunen activiteiten in het kader van het nieuwe thema 'gedeelde geschiedenis', zoals de 

viering van Keti Koti, publicaties en projecten die onze geschiedenissen aan elkaar verbindt; 

• Rolmodellen, sleutelfiguren en ambassadeurs zetten we in om de doelstellingen van ons beleid kracht 

bij te zetten, een podium te geven en in samenhang aan maatschappelijke ontwikkelingen te koppelen. 

 

 

 

 

 

Woningvoorraad 
Begroting 

2019 

Rekening 

2019 

Begroting 

2020 

Beoogd 

2021 

Aantal woningen 114.733 116.871 120.377 118.596 

% huurwoningen 52,8% 53% - 58% 

% koopwoningen 47% 47% - 42% 

Gemiddelde WOZ-waarde 171.000 182.000 - 220.000 
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Nieuwe tekst: 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

• In ons reguliere beleid hebben we aandacht voor de doelen van het programma diversiteit. Zie hiervoor  

paragraaf 9 Bedrijfsvoering, onderdeel Strategische HR-agenda; 

• We werken met verschillende organisaties samen in het project  ‘Veilige Steden’, waarbij we inzetten op 

het tegengaan van grensoverschrijdend seksueel gedrag en het bespreekbaar maken; 

• We zijn actief in het tegengaan van discriminatie onder andere door het faciliteren van de educatieve 

activiteiten van het discriminatie-meldpunt Groningen; 

• We organiseren de regenboogweek en onderzoeken de mogelijkheid voor een kleintje Roze Zaterdag 

tijdens die week; 

• We ondersteunen activiteiten in het kader van het thema 'gedeelde geschiedenis', zoals de viering van 

Keti Koti, publicaties en projecten die onze geschiedenissen aan elkaar verbindt; 

• Rolmodellen, sleutelfiguren en ambassadeurs zetten we in om de doelstellingen van ons beleid kracht 

bij te zetten, een podium te geven en in samenhang aan maatschappelijke ontwikkelingen te koppelen. 

 

 

 

Programma 8 
 

(boekwerk pagina 126, website pagina 110) 

 

Toelichting onder tabel prestatieindicatoren 8.1.1. Bouwen in de uitleg 

 

Oude tekst: 

*) De uitleg betreft Meerstad, De Held, Reitdiep en Suikerzijde en exclusief jongerenhuisvesting 

 

Nieuwe tekst: 

*) De uitleg betreft Meerstad, De Held, Reitdiep en Suikerzijde en inclusief jongerenhuisvesting 

 

Toelichting onder tabel prestatieindicatoren 8.1.2. Bouwen in de bestaande stad 

 

Oude tekst: 

*) De uitleg betreft Meerstad, De Held, Reitdiep en Suikerzijde en exclusief jongerenhuisvesting 

 

Nieuwe tekst: 

*) De uitleg betreft Meerstad, De Held, Reitdiep en Suikerzijde en inclusief jongerenhuisvesting 

 

 

 

 

 

 


