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Alliantie Breda 2019 tot en met 2023 - Jaarschijf 2019/2020 
 

Gemeente Breda 
Alwel, Laurentius, WonenBreburg 

Gezamenlijke Huurderskoepel Breda 
 
 
Hoofdstuk 2 - Betaalbaarheid en beschikbaarheid 
 

Werkzaamheden en activiteiten in 2019 en 2020 Uitvoerende partij(en) Trekker 
§ 2.1 - Woonlasten 
2.1.1 - Uitvoeren ‘Woonlasten- en doelgroepenonderzoek’ voor medio 2019. Gemeente, corporaties 

en GHK 
Corporaties 

2.1.7 - In eerste kwartaal monitoren van de volgende elementen van woonlasten: 
a) De huurprijs van de woningen, via de ‘Monitor sociale voorraad Breda’; 
b) Energielasten. In beeld brengen ontwikkeling van energielasten; 
c) Gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Overzicht 
beschikbaar stellen van de ontwikkeling van deze lasten.  

Gemeente, corporaties 
en GHK 

 
a) Corporaties  
b) Corporaties  
c) Gemeente 

§ 2.2 – Beschikbaarheid 
2.2.1 en 2.2.2 – Afspraak 2.2.1 actualiseren op basis van uitkomsten ‘Woonlasten- 
en doelgroepenonderzoek’. 

Gemeente, corporaties 
en GHK 

Corporaties 

2.2.3 – Bieden extra huisvesting voor woningzoekenden die met spoed een woning 
nodig hebben. 

Gemeente en 
corporaties  

Corporaties  

2.2.5 - In het najaar organiseren van bestuurlijk overleg met Bredase hogescholen, 
waarbij de (toekomstige) vraag naar en het (toekomstige) aanbod aan 
studentenwoningen, en de wijze waarop dit op elkaar aansluit, wordt besproken.  

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente 

2.2.6 - Samenstellen Taskforce om de doorstroming op de woningmarkt en meer 
passend wonen te bevorderen. 

Gemeente, corporaties 
en GHK 

Gemeente 

Onderzoeken of en welke blokkades er zijn voor middeninkomens om in te stromen 
in het huidige aanbod woningen (inkomensgrenzen bij particuliere beleggers, 
woonruimteverdelingsregels corporaties, hypotheekeisen), en of deze blokkades 
kunnen worden weggenomen. 

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente 

Voeren van overleg over het mogelijke beheer en exploitatie van woonwagens- en 
woonwagenstandplaatsen. 

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente 

§ 2.3 – Veranderopgave woningvoorraad 
2.3.1 – Voor eind derde kwartaal 2019 maken van een plan van aanpak voor de 
veranderopgave.  

Gemeente en 
corporaties 

Werkgroep 
Beschikbaar 
en betaalbaar 

§ 2.4 – Voorrangsafspraken voor woningtoewijzing aan doelgroepen 
2.4.1 – Halfjaarlijks monitoren van de woningtoewijzingen met voorrang, via de 
rapportage van Klik voor Wonen. 

Gemeente, corporaties 
en GHK 

Corporaties  

2.4.2 – Taakstelling huisvesting vergunninghouders eerste helft 2019 bedraagt 64 
personen. 

Gemeente Gemeente 

 
Hoofdstuk 3 - Nieuwbouwopgave 
 

Werkzaamheden en activiteiten in 2019 en 2020 Uitvoerende partij(en) Trekker 
§ 3.1 – De nieuwbouwopgave 
3.1.2 - Actief beleid om 260 betaalbare nieuwbouwwoningen te realiseren 
in 2019 en 2020. 

Gemeente, corporaties  Corporaties 

3.1.3 - Binnen één jaar na ondertekening van de Alliantie 2019 t/m 2023 en 
uiterlijk in het derde kwartaal van 2020 worden vanuit het 
nieuwbouwprojectenoverleg concrete projectplanningen opgesteld voor de 
realisatie van de 1.200 te realiseren dan wel in harde planning op te nemen 
nieuwbouwwoningen in de sociale huursector. 
 

Gemeente, corporaties  Gemeente 
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§ 3.2 – Samenwerking 
3.2.1 - Viermaal per jaar nieuwbouwprojectenoverleg + rapportage van de 
voortgang van de nieuwbouwopgave aan Uitvoeringsgroep. 

Gemeente, corporaties Gemeente 

§ 3.3 – Randvoorwaarden gebiedsontwikkeling 
3.3.4 – Gezamenlijk opstellen van plan van aanpak integrale stedelijke 
aanpak van Flora en Fauna in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit 
aan te bieden aan het bestuurlijk overleg. 

Corporaties, gemeente Corporaties 

Organiseren van drie werksessies inclusief locatiebezoeken tussen de 
stedenbouwkundige afdeling van gemeente en planontwikkelaars van de 
corporaties en eventuele externe expertise. Inzet is het verkrijgen van meer 
inzicht en begrip en een betere afstemming van de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden op het product sociale huurwoning.  

Gemeente, corporaties  Gemeente 

§ 3.4 – Grondprijzen 
nvt   
§ 3.5 – Opgave realisatie middeldure huurwoningen 
3.5.1 - Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden van realisatie van 
middeldure huurwoningen door de corporaties. Dit kan binnen nieuwbouw 
en de bestaande voorraad. 

Gemeente, corporaties  Corporaties  

 
Hoofdstuk 4 - Duurzaamheid 
 

Werkzaamheden en activiteiten in 2019 en 2020 Uitvoerende partij(en) Trekker 
§ 4.1 - CO2-neutraal 
4.1.2 – Opstellen wijkenergieplannen: eerste helft 2019 in Linie en 
Gasthuisvelden Fellenoord. Tweede helft 2019 nader in te vullen. 

Gemeente, i.s.m. corporaties en 
bewoners(vertegenwoordigers) 

Gemeente 

4.1.3 – De gemeente ondersteunt particuliere woningbezitters en 
particuliere woningverhuurders bij verduurzaming van de woning.  

Gemeente Gemeente 

4.1.4 – Opstellen contract Ennatuurlijk /AWLTT/gemeente Breda Gemeente en corporaties  Corporaties  
4.1.5 – Structureel samenwerken bij het in beeld brengen van technische, 
ruimtelijke en financiële consequenties als gevolg van het aansluiten van 
een substantieel deel van de woningvoorraad op andere 
energieinfrastructuren.  

Gemeente en corporaties  

4.1.6 - Voor eind 2019 een concreet getal aanleveren die de afname van de 
CO2-uitstoot van de corporatievoorraad per 31-12-2023 weergeeft, ten 
opzichte van 1990. 

Corporaties  Corporaties  

4.1.7 – Werkzaamheden ‘Zonnig Breda’ in 2019 voortzetten Corporaties  Corporaties  
§ 4.2 – Circulaire economie 
4.2.1 – Uitwerken betekenis van circulair bouwen Gemeente en corporaties  Corporaties  
4.2.3 – Evaluatie van de inzet van GPR Gebouw om circulariteitsprestatie 
(CPG) van nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud te meten. 

Gemeente en corporaties  Gemeente 

§ 4.3 – Klimaatadaptatie en biodiversiteit 
4.3.2 – Samen in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn van 
gebiedsgerichte in plaats van projectgerichte aanpak van de Wet 
Natuurbescherming. 

Gemeente en corporaties Gemeente 

§ 4.4 – Beperken energieverbruik huishoudens / vergroten bewustzijn 
4.4.1 - Onderzoeken hoe tot een gezamenlijke (communicatie)aanpak 
gekomen kan worden. 

Gemeente, corporaties en GHK Gemeente 

§ 4.5 – Monitoring 
4.5.1 – Gezamenlijk bepalen van de systematiek en de frequentie van de 
monitoring, op het moment dat afspraak 4.1.6 is afgerond eind 2019. 

Gemeente, corporaties en GHK Corporaties  

 
Hoofdstuk 5 - Samenwerken in de wijk 
 

Werkzaamheden en activiteiten in 2019 en 2020 Uitvoerende partij(en) Trekker 
§ 5.1 – Wijkgericht werken in kwetsbare wijken en wijkveiligheid 
5.1.3 - Signalen uit het rapport Vroegsignalering van Atlas van Gemeenten vragen 
in twee kwetsbare wijken van Breda om een integrale aanpak om verder afglijden 

Gemeente 
Corporaties  

Gemeente 
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te voorkomen: Doornbos-Linie en Fellenoord. De aanpak in deze wijken wordt in 
2019 voortgezet. 
5.1.3 - Samen analyseren van de kwalitatieve gegevens uit de Buurtbarometer en 
het benoemen kwetsbare wijken en ‘hotspots’ en komen samen tot een integrale 
aanpak.  

Gemeente 
Corporaties 

Gemeente 

5.1.3 - Gezamenlijk opstellen van criteria voor kwetsbaarheid. Gemeente  
Corporaties 

Gemeente 

5.1.3 - Op elkaar laten aansluiten van wijkgericht werken van gemeente en 
corporaties (wijkvisies, wijkpaspoort etc).  

Gemeente 
Corporaties 

Corporaties 

5.1.4 - Samen doorontwikkelen van de ‘participatieve methode’, en hiervoor 
bijvoorbeeld www.effectenplein.nl gebruiken. 

Gemeente  
Corporaties 

Gemeente 

§ 5.2 – Stedelijke thema’s en toekomstige plannen 
5.2.2 - Gezamenlijke deelname aan de thematafels ‘Breda Doet, samen verder’ in 
2019. 

Gemeente 
Corporaties 

Gemeente 

5.2.3 - Meerjarig in beeld brengen groot onderhoud, aanpak openbare ruimte, 
aanpak klimaatadaptatie of nieuwbouwprojecten meerjarig (planning). In 2019 
starten met de aanpak Linie-Zuid en evalueren van de aanpak WenselCoberghstraat 
in Geeren-Noord. 

Gemeente 
Corporaties 

Corporaties 

§ 5.3 – Betrekken bewoners bij planvorming 
5.3.1 - Onderzoeken of corporaties hun wijkbudgetten kunnen samenvoegen met 
de budgetten van de wijkplatforms (en zo ja, in welke vorm). 

Gemeente 
Corporaties 

Corporaties 

5.3.2 - Versterken van de initiatiefkracht van bewoners in kwetsbare wijken met 
nieuwe werkwijzen; instrumenten als community building (zoals Heuvel en 
Muizenberg/Kesteren), integrale aanpak groot onderhoud (bijvoorbeeld Wensel 
Coberghstraat), WonenPlus (bijvoorbeeld Muizenberg/Kesteren), wijkplan 
uitwerking (Fellenoord) en doorontwikkeling wijkplatforms. 

Gemeente 
Corporaties 

Corporaties 

5.3.4 - Deelnemer aan een subtafel van de thematafel Zorg voor elkaar Breda om te 
komen tot integrale aanpak met alle aanwezige partijen in de kwetsbare wijken 
(focus op de wijk en behoefte van de bewoners organiseren). 

Gemeente 
Corporaties 

Gemeente 

Werken met een regiegroep kwetsbare wijken en wijkveiligheid, en samen input 
leveren aan het overleg van de Uitvoeringsgroepoverleg Alliantie.  

Gemeente 
Corporaties 

Gemeente 

 
Hoofdstuk 6 - Wonen en zorg1 
 

Werkzaamheden en activiteiten in 2019 en 2020 Uitvoerende 
partij(en) 

Trekker 

§ 6.1 – Goede samenwerking op het terrein van wonen en zorg (algemeen) 
6.1.1  
• De gemeente en corporaties werken samen met de zorgaanbieders uiterlijk eind 

2019 prestatieafspraken uit over ‘Wonen en zorg’ (gebaseerd op deze Alliantie-
afspraken). Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de overlegvorm, de 
uitvoering en de monitoring van de afspraken.  

• Medio 2019 zet de werkgroep Wonen en zorg op een rij welke overlegvormen en 
samenwerkingsverbanden gemeente en corporaties met elkaar en met 
zorgaanbieders hebben op het terrein van wonen en zorg, met daarbij 
aangegeven wie trekker is. Doel is om te bepalen of deze nog voldoen aan de 
wensen en voldoende efficiënt werken. Dit wordt betrokken in het maken van 
prestatieafspraken met de zorgaanbieders over ‘Wonen en zorg’. 

Gemeente en 
corporaties  

Gemeente 

6.1.2 - Organiseren van een samenwerkings-/informatiebijeenkomst voor 
medewerkers van de zorgaanbieders, de corporaties en de gemeente. 

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente 

§ 6.2 - Kwetsbare mensen die in de wijk wonen, kunnen daar zo lang en goed mogelijk wonen 
6.2.1. 
• De gemeente en de corporaties stellen voor medio 2019 een stedelijk overzicht 

op van kwetsbare mensen en bijzondere woonvoorzieningen. Dit vormt (naast de 
geactualiseerde gebiedsbeschrijvingen) input voor de op te stellen visies op 
wonen en zorg per wijk.  

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente 

                                                             
1 Genoemde data bij de werkzaamheden zijn onder voorbehoud; hierin kan nog een verschuiving plaatsvinden. 



Alliantie Breda 2019 tot en met 2023 – Jaarschijf 2019/2020, 26 juni 2019
   

 
 

4 

• De gemeente en corporaties definiëren voor medio 2019 wat in deze onder visie 
wordt verstaan en hoe breed dit zal worden opgepakt. 

• De gemeente formuleert uiterlijk voor medio 2019 wat ‘een 
dementievriendelijke wijk’ betekent en deelt deze resultaten met de corporaties, 
ten behoeve van het opstellen van de visies op wonen en zorg per wijk. 

• In het najaar van 2019 wordt gestart met het opstellen van de visie op wonen en 
zorg voor de eerste wijk.  

6.2.2 – In 2019 worden de volgende middelen ingezet om inwoners te stimuleren om 
bewust te worden van langer zelfstandig blijven wonen:  
- Bewustwordingscampagne ‘Wonen met gemak’ (gemeente) 
- Seniorenmakelaar/maatwerkadviseur (corporaties) 

Gemeente en 
corporaties 

 

6.2.3 – Evaluatie convenant ‘Verantwoordelijkheidsverdeling aanpassingen 
woonvoorzieningen’ eind 2020. 

Gemeente en 
corporaties  

Gemeente 

6.2.4 – Uitvoeren van een onderzoek op casusniveau om te onderzoeken welke 
knelpunten mensen met een fysieke beperking ervaren in het vinden van een 
aangepaste woning en welke oplossingen mogelijk zijn. Medio 2019 starten met het 
maken van een werkproces waarin wordt beschreven hoe de knelpunten verzameld 
gaan worden.  

Gemeente en 
corporaties  

Corporaties  

§ 6.3 – Voldoende geschikte woningen/woonvoorzieningen met een passende huurprijs 
6.3.1 
• De gemeente heeft de regie bij het in beeld brengen van de woon-zorg-behoefte 

en de daaruit voortvloeiende opgave. Hierbij is de voorwaarde dat de 
zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid nemen om aan te geven wat de 
behoefte is op de middellange en lange termijn. De corporaties leveren een 
bijdrage aan realisatie van beschermde en beschutte woonvormen als blijkt dat 
realisatie nodig/wenselijk is. 

• In 2019 onderzoeken welke rol gemeente en corporaties kunnen spelen bij het 
huisvesten van de doelgroep zorgmijders die een leefbaarheids- en/of 
veiligheidsrisico voor hun omgeving vormen (zoals Skaeve Huse). 

 
Gemeente en 
corporaties  
 
 
 
 
Gemeente en 
corporaties  

 
Gemeente 
 
 
 
 
 
Gemeente 

6.3.2 - Gemeente en corporaties werken samen aan een maatwerkaanpak voor 
mensen met ernstige sociaal maatschappelijke problematiek gekoppeld aan een 
huisvestingsvraagstuk. Als onderdeel van de aanpak stellen de corporaties jaarlijks 15 
tot 20 woningen beschikbaar. 

Gemeente en 
corporaties  

Gemeente 

§ 6.4 – Voldoende geschikte woningen met een passende huurprijs voor kwetsbare mensen die van intramurale 
zorg naar reguliere huur kunnen en willen doorstromen 
6.4.1. – Evalueren van de contingentafspraken over doorstroom uit maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen (najaar 2019).  

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente  

6.4.2 – In 2019 een werkwijze afspreken om knelpunten op te halen die zich voordoen 
bij de doorstroom uit begeleid wonen of instellingen voor jeugdhulp beschermd 
wonen naar een reguliere huurwoning. Op basis van een analyse van de knelpunten 
wordt in 2019 besproken welke oplossing mogelijk/wenselijk is.  

Gemeente en 
corporaties  

Gemeente 

In 2019 onderzoeken hoe de op- en afschaling van woonbegeleiding eenvoudiger en 
flexibeler kan worden ingericht, om te voorkomen dat mensen op straat komen te 
staan. De corporaties worden hierin geconsulteerd.  

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente  

§ 6.5 – Samen beter acteren op (dreigende) overlast en onveilige situaties rondom kwetsbare bewoners 
6.5.1  
• In het eerste halfjaar van 2019 organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst 

over de regiekaart de-escalatie voor professionals. De huurdersorganisaties 
worden geïnformeerd over het model, de werkwijze ervan en het meldpunt voor 
de crisiszorg. 

• In 2019 met zorgaanbieders maken van nadere (werk)afspraken over hoe 
omgegaan wordt met complexe en ernstige zorg- en overlastsituaties bij 
huurders, zodat partijen zich blijven inzetten voor een doorbraak in deze situaties 
(‘terugtrekken is geen optie’).  

 
Gemeente 
 
 
 
Gemeente en 
corporaties  
 
 

 
Gemeente 
 
 
 
Gemeente 
 
 
 

6.5.3 - Samen met zorgaanbieders medio 2019 een ‘Regiegroep overlastgevende 
situaties’ formeren. 

Gemeente en 
corporaties  

Gemeente 

In de eerste helft van 2019 de knelpunten rondom de integratie van nieuwe 
kwetsbare bewoners in de wijk onderzoeken en daar passende maatregelen voor 
instellen, waarbij er ook een rol is voor de omwonenden (nabuurschap). 

Gemeente en 
corporaties  
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Voor medio 2019 verkennen of een gedragsaanwijzing kan worden opgenomen in de 
APV van de gemeente Breda.  

Gemeente  Gemeente 

In 2019 gezamenlijk in beeld brengen wat de nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke 
gezondheid’ (Wvggz), die in 2020 in werking treedt, inhoudt en wat dit betekent voor 
de verschillende partijen.  

Gemeente en 
corporaties  

Gemeente  

§ 6.6 – Het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijken voor alle bewoners 
6.6.1 - De gemeente en de corporaties starten in 2019 met een pilot om te komen tot 
een complexgerichte aanpak. Daarbij wordt een sociaal beheer team gevormd die 
aandacht heeft voor het individu en de overige bewoners uit het complex. 

Gemeente en 
corporaties 

Corporaties 

6.6.2 - De gemeente, corporaties en zorgaanbieders brengen vanaf 2019 met elkaar in 
beeld welke vaardigheden, voorzieningen en ondersteuning nodig zijn om te kunnen 
meedoen in de wijk en om een bijdrage te leveren aan de wijk.  

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente 
 

6.6.3 - De gemeente, corporaties en zorgaanbieders onderzoeken vanaf 2019 de 
mogelijkheden om kwetsbare bewoners zo optimaal mogelijk te kunnen laten landen 
in de wijk. Soms is hiervoor een nieuwe sociale infrastructuur nodig. 

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente 

§ 6.7 – Het vroegtijdig signaleren en oppakken van financiële problemen van huurders 
6.7.1 – Inzet 2019 gemeente: 
• Preventieve schulphulpverlening; 
• Budgetcoaching; 
• Voortzetten pilot ‘Vroeg eropaf Breda’ tot september 2019 (regierol en primair 

verantwoordelijk); 
• Actief aanbieden budgetbeheer aan vergunninghouders en waar nodig ook aan 

andere inwoners (maatwerk; in overleg met de huurder en de corporatie kan in 
specifieke gevallen de huur ingehouden worden op de uitkering). 

6.7.1 - Inzet 2019 corporaties: 
• Jaarbudget (€ 200.000) voor preventieve schuldhulpverlening en deelname aan 

projecten in dit kader; 
• Voortzetten pilot ‘Vroeg eropaf Breda’ tot september 2019. 

  

Organiseren van een informatiebijeenkomst over de invoer van het ontzorgend 
stelsel. 

Gemeente Gemeente 

Gezamenlijk verkennen in welke situaties ‘drang’ kan worden ingezet om 
woninguitzettingen te voorkomen. 

Gemeente en 
corporaties  

Corporaties  

 
Hoofdstuk 7 - Veiligheid 
 

Werkzaamheden en activiteiten in 2019 en 2020 Uitvoerende 
partij(en) 

Trekker 

§ 7.1 – Een proactieve samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties in de (vroeg-) signalering en 
aanpak van veiligheidsvraagstukken in Breda. 
7.1.1 - Organiseren van een werksessie waarin de behoeftes worden opgehaald en 
afspraken worden gemaakt over rol- en taakverdeling, samenwerking en escalatie in de 
signalering en aanpak van de veiligheidsvraagstukken in Breda. De verschillende lagen – 
van bestuur tot aan management en uitvoering – worden hiervoor uitgenodigd. In deze 
sessie worden tevens de mogelijkheden van informatiedeling met elkaar verkend.  

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente en 
corporaties 

7.1.2 - Verkennen van de mogelijkheden om de geambieerde samenwerking vorm te 
geven en uitwerken van de gewenste werkwijze en governance. 

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente en 
corporaties 

7.1.3 - Starten met het plannen van structurele evaluatiemomenten en 
casuïstiekbespreking met als doel: kennismaking en leren van praktijksituaties.  

Gemeente en 
corporaties  

Gemeente en 
corporaties  

7.1.4 - Uitwerking focuspunten van het Meerjarenprogramma Veiligheid van de 
Gemeente Breda, waaronder de aanpak van personen met verward gedrag, 
ondermijning, de terugkeer van ex-gedetineerden, cyberveiligheid en polarisatie en 
radicalisering. 

Gemeente, 
corporaties & 
ketenpartners 

Gemeente  

7.1.5 - Starten met de verkenning met betrekking tot de (vroeg-)signalerende rol van 
de woningcorporaties, gemeentelijke instrumenten voor het vergroten van de 
weerbaarheid en het maken van afspraken over de afbakening van de rol van de 
corporaties.  
 

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente en 
corporaties  
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§ 7.2 - Bevorderen van het veilig en leefbaar wonen in Breda door het verminderen van overlast voor 
omwonenden. 
7.2.1 – Implementatie en evaluatie regiekaart de-escalatie (zie ook afspraak 6.5.1) Gemeente, 

corporaties en 
ketenpartners 

Gemeente 

7.2.2 – Starten met de uitvoering van een nulmeting met betrekking tot de 
leefbaarheid en veiligheid in Breda met als doel het meten van het effect van de 
Alliantieafspraken op de langere termijn.   

Gemeente en 
corporaties  

Gemeente en 
corporaties 

§ 7.3 - Bevorderen van het veilig en leefbaar wonen in Breda door de aanpak van woonfraude en criminaliteit in 
huurwoningen 
7.2.1 – Verkennen van de mogelijkheden voor een langere termijnaanpak in de wijken 
om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen en overlast voor omwonenden te 
verminderen. 

Gemeente en 
corporaties 

Gemeente en 
corporaties  

7.2.2 – Starten met het verkennen van de mogelijkheden uit de wetgeving, verkennen 
van bruikbare informatiebronnen en herijken huidige overlegvormen en convenanten. 

Gemeente en 
corporaties  

Gemeente en 
corporaties  

7.2.3 – Verkennen hoe geëxperimenteerd kan worden met een nieuwe overlegvorm 
gericht op de aanpak van criminaliteit en ondermijning. Doel is het bij elkaar brengen 
van de juiste partijen en het bespreken van signalen, fenomenen en eventueel 
casuïstiek. 

Gemeente, 
corporaties & 
ketenpartners 

Gemeente 

 


