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Prestatieafspraken 2019 gemeente Woerden – GroenWest – HV Weidelanden 

 

Blik vooruit 

De komende jaren zal de vraag naar sociale huurwoningen onverminderd groot zijn en, vooral in Woerden en Utrecht, verder toenemen. Er is vooral vraag naar 
levensloopbestendige appartementen. Daarnaast is het verbeteren van de duurzaamheid van woningen een belangrijke opgave. Met de onderhoudsaanpak 
werken we stapsgewijs naar een woningvoorraad die in 2050 energieneutraal is. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat ondanks de economische 
hoogconjunctuur steeds meer kwetsbare bewoners op sociale huurwoningen zijn aangewezen. Om hen een prettig thuis te bieden en ook de buurten leefbaar te 
houden, is nauwe samenwerking met partners in het wonen- en zorgdomein belangrijk. Het creëren van een vitaal partnernetwerk vinden we een belangrijke 
randvoorwaarde. 
 
Prestatieafspraken 2019 
In het verleden werden meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Vanwege de sinds de nieuwe Woningwet verplichte jaarlijkse cyclus van woonvisie, bod en 
prestatieafspraken zullen we vanaf 2019 enkel nog eenjarige afspraken maken. De blik vooruit nemen we uiteraard wel mee in het opstellen van deze afspraken.  
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Prestatieafspraak Inzet GroenWest Inzet gemeente 

1. Betaalbaar wonen  

Speerpunt: Voor iedereen 

in Woerden een betaalbare, 

geschikte woning, in de 

gewenste wijk of kern 

GroenWest zet in op groei van de sociale 
kernvoorraad. Hiermee wordt ingespeeld op 
zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 
opgave.  

De daadwerkelijke groei is afhankelijk van 

de nieuwbouwproductie van GroenWest en 

van de voortgang van de (ruimtelijke) 

planprocedures van de gemeente. In het 

onderdeel ‘Beschikbaarheid’ wordt de 

gevraagde inzet van de gemeente hierin 

verduidelijkt. 

 
Nieuw huurbeleid 

 

GroenWest zal in 2019 een nieuw 
huurbeleid implementeren, waarmee we het 
huidige gematigde huurbeleid continueren, 
maar meer gebruik maken van de 
aftoppingsgrenzen. Doel is om voldoende 
woningen beschikbaar te stellen in 
verschillende huurprijsklassen. GroenWest 
benut maximaal 10% bij woningtoewijzing 
voor lagere middeninkomens. 

 

 Gematigde huurverhoging 

In 2018 kreeg de primaire doelgroep een 

gematigde huurverhoging (1,4%). Voor 2019 

is het uitgangspunt weer een gematigde 

huurverhoging voor de primaire doelgroep 

door te voeren (inflatievolgend).  

 

GroenWest past binnen de wettelijke kaders 

een inkomensafhankelijke huurverhoging 

toe. Voorwaarde voor de 

inkomensafhankelijke huurverhoging is de 

beschikking over inkomensgegevens. De 

extra opbrengsten van een eventuele 

inkomensafhankelijke huurverhoging worden 

ingezet ten behoeve van investeringen door 

GroenWest in de sociale woningvoorraad. 

 

 
Slaagkans 

 

Aangezien de slaagkans de afgelopen jaren 

op peil is gebleven, is monitoring van de 

slaagkans in 2019 niet meer nodig. Onder 

slaagkans verstaan we het aantal 

verhuringen aan huurtoeslaggerechtigden en 

niet huurtoeslaggerechtigden als percentage 

van het totaal aantal sociale verhuringen. Dit 
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is volgens afspraak minimaal 70% zijn en ligt 

doorgaans flink boven die norm. 

 
Sociale grondprijzen  

 

Sociale grondprijzen en lagere leges zijn 

noodzakelijk voor het realiseren van 

betaalbare nieuwbouw.  

De gemeente blijft gematigde sociale 

grondprijzen en redelijke tarieven voor leges 

bij nieuwbouw hanteren.  

 
Schuldhulpverlening 

 

GroenWest spant zich in om huurschulden 

te beperken. Hiervoor is samenwerking met 

de gemeente nodig.  

De gemeente is verantwoordelijk voor 

armoedebeleid en schuldhulpverlening voor 

inwoners. Dit volgt uit de Participatiewet én 

de wens van het kabinet om meer maatwerk 

te bieden bij armoedevraagstukken 

(toegelicht in kamerbrief en actieplan mei 

2018). Wij vragen gemeentelijke inzet op de 

preventie van armoede en schulden en 

beperking van de gemeentelijke 

woonlasten. 

 

Speerpunt: Focus op 

groepen die extra aandacht 

nodig hebben, waaronder 

middeninkomens 

GroenWest benut maximaal 10% bij 

woningtoewijzing voor huishoudens met een 

inkomen tussen 36.789 en 41.056 euro 

(prijspeil 2018). Alle woningen met een 

huurprijs tussen 670 en 710 worden 

opengesteld voor deze doelgroep. De 

toewijzing aan middeninkomens monitort 

GroenWest elk kwartaal. Bij nieuwbouw 

wordt de toewijzing per project bepaald 

i.o.m. de gemeente. Daarnaast onderzoekt 

GroenWest de mogelijkheden om woningen 

in het niet-daeb-segment te realiseren. 

 

 
Speerpunt: Doorstroming 

van scheefwoners 

GroenWest zet de in de Woonvisie 

benoemde instrumenten in om goedkoop 

scheefwonen terug te dringen: 

- Bevorderen doorstroming door 

voldoende te bouwen > 2e 

De gemeente benut de mogelijkheden van 

de huisvestingsverordening voor 

voorrangsregelingen. 
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aftoppingsgrens voor de doelgroep lage 

middeninkomens (tot € 41.056).  

- Bij nieuwbouw voorrangsregels in de 

huisvestingsverordening benutten om 

deze groep te laten doorstromen.  

- Bij nieuwe toewijzingen: passend 

toewijzen. 

- GroenWest maakt gebruik van 

inkomensafhankelijke huurverhoging 

voor de groep met een inkomen boven 

€ 41.056. 

- De extra opbrengsten van een 

inkomensafhankelijke huurverhoging 

worden ingezet ten behoeve van 

investeringen door GroenWest in de 

sociale woningvoorraad. 

2. Beschikbaarheid  

Speerpunt: Het 

nieuwbouwprogramma 

afstemmen op de tekorten 

in de woningvoorraad. Het 

gaat primair om het 

toevoegen van woningen 

waar nu een tekort aan is 

en waarmee de totale 

voorraad in de toekomst 

ook nog aansluit op de 

bevolkingsopbouw en -

samenstelling. 

GroenWest wil graag haar portefeuille 

sociale huurwoningen in Woerden verder 

vergroten. De ambitie is om tot 2030 zeker 

600 sociale huurwoningen toe te voegen 

aan de bestaande voorraad. De gewenste 

streefvoorraad is ca. 5500. Het streven is 

om 60% hiervan onder de eerste 

aftoppingsgrens te verhuren en 80% onder 

de 2e aftoppingsgrens. Wederkerigheid 

tussen GroenWest en de gemeente is 

hierbij een voorwaarde.  

 

GroenWest draagt aan 

woningbouwprojecten bij door: 

- Tijdig kenbaar te maken wanneer en 

welke gemeentelijke inzet wordt 

verwacht; 

- Onrendabel te investeren in sociale 

huurwoningen; 

- Per plan een contactpersoon aan te 

wijzen om de communicatie te 

stroomlijnen; 

De gemeente draagt aan 

woningbouwprojecten bij door: 

- Het beschikbaar stellen van voldoende 

bouwlocaties; 

- Conform het coalitieakkoord 20% van 

de nieuwbouw bestemmen voor sociale 

huur (40 tot 60 woningen per jaar); 

- Het blijven hanteren van gematigde 

sociale grondprijzen voor sociale 

huurwoningen; Het tijdig verlenen van 

planologische medewerking; 

- Het tijdig beschikbaar stellen van 

voldoende ambtelijke capaciteit; 

- Zorgen voor een juiste balans tussen 

gemeentelijke eisen wat betreft 

duurzaamheid, parkeren, stedenbouw 

en architectuur; 

- Het inzetten van de Reserve 

Volkshuisvesting t.b.v. extra 

inspanningen van GroenWest, onder 

andere op het gebied van 

duurzaamheid, bij projecten die een 
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- Het leveren van voldoende capaciteit en 

kwaliteit in personele zin ten behoeve 

van de projectontwikkeling. 

bijdrage leveren aan het gemeentelijk 

beleid en waar een financiële bijdrage 

noodzakelijk is om het project te kunnen 

realiseren. 

 

Nieuwbouwprogramma 

2019: ca. 150 woningen in 

ontwikkeling 

 

- Pioniersschool, Zegveld: 19 

appartementen 

- De Oudstenterrein, Woerden: 25 

appartementen 

- FNV-locatie, Woerden: 84 

appartementen  

- Willem Alexanderlaan, Harmelen, 25 

appartementen 

- Snellerpoort: n.t.b. 

 

Kanttekening bij deze planning is dat we te 

maken hebben met een moeilijke 

marktsituatie met snel stijgende prijzen en 

bouwkosten, waardoor geplande 

ontwikkelingen voor GroenWest wellicht 

moeilijk of niet realiseerbaar zijn. 

Pioniersschool:  

- Zorgen voor goede afstemming en 

samenwerking t.b.v. het vlot doorlopen 

van het traject van bestemmingsplan en 

bouwaanvraag; 

- € 150.000 uit Reserve volkshuisvesting 

vrijmaken t.b.v. dit project; 

- Medewerking verlenen in de procedure 

van markttoets en goedkeuring 

Autoriteit Wonen voor realisatie van het 

deel vrije sector; 

- Sluiten van een ontwikkelovereenkomst 

conform afgesproken financieel kader 

voor het project, inclusief nadere 

afspraken over bouw- en woonrijp 

maken door gemeente. 

FNV: 

- Voortvarende, proactieve rol innemen in 

het realiseren van de benodigde 

bestemmingswijziging. 

Willem Alexanderlaan: 

- Toezegging dat GW op deze locatie 

sociale huurwoningen kan gaan 

realiseren mits de CPO-woningen op 

een andere locatie gerealiseerd kunnen 

worden. 

Snellerpoort: 

- De gemeente beoogt in het nog vast te 

stellen woningbouwprogramma de 

realisatie van circa 100 sociale 

huurwoningen op deze locatie. 

 

Potentiële ontwikkellocaties 

in beeld brengen 

 

GroenWest wil graag, in lijn met de 

strategische woningbouwplanning 2018-

Gemeente bespreekt mogelijke 

ontwikkellocaties, bijvoorbeeld leegstaand 

maatschappelijk vastgoed (als/zodra dat 
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2022, nieuwe sociale huurwoningen 

realiseren.  

mag), met GroenWest. Doel is gezamenlijk 

te bekijken of sociale woningbouw daar 

mogelijk en gewenst is.  

 
Verkoopbeleid 

 

Ook in 2019 wordt de verkoopstop 
gehandhaafd. Alleen in zeer uitzonderlijke 
gevallen wordt hiervan afgeweken. 

 

 

Speerpunt: De groei van 

het aantal kleine 

huishoudens vraagt om 

kleinere, betaalbare 

woningen.  

GroenWest houdt bij zowel nieuwbouw als 

de woonruimteverdeling van de bestaande 

voorraad rekening met verschillende 

doelgroepen.  

 

 

Bouwen voor kleine 

huishoudens: op 

inbreidingslocaties nabij 

voorzieningen 

 

GroenWest heeft aandacht voor de 

groeiende groep 1- en 2-

persoonshuishoudens, waaronder ouderen 

en starters. Hier wordt ook in het 

nieuwbouwprogramma rekening mee 

gehouden (grootte, prijs, toegankelijkheid). 

Per locatie/project maken GroenWest en de 

gemeente afspraken over de doelgroep. 

De gemeente is bereid om per 

locatie/project afspraken te maken over de 

geschiktheid voor één of meerdere 

doelgroepen. 

 

Lokaal maatwerk bij 
toewijzen  

 

GroenWest is bereid nieuwbouwwoningen 

via lokaal maatwerk toe te wijzen. 

De gemeente benut de mogelijkheden van 

de huisvestingsverordening van lokaal 

maatwerk. 

 

Speerpunt: Bij de 

huisvesting van kwetsbare 

groepen is het belangrijk 

dat iedereen kan wonen in 

een voor hem of haar 

geschikte woonvorm. 

GroenWest stelt conform het convenant 

Beter Wonen woningen beschikbaar voor 

verhuur aan instellingen t.b.v. mensen die 

zijn aangewezen op professionele 

woonbegeleiding, zoals mensen met een 

lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische 

beperking of uitstroom van mensen uit deze 

instellingen. GroenWest onderzoekt aan de 

hand van door de gemeente aangeleverde 

behoeftecijfers hoe zij met haar 

woningvoorraad op de vraag kan inspelen. 

Hierbij gaat GroenWest ook op zoek naar 

vernieuwende woonvormen (tussen 

beschermd wonen en regulier wonen). 

Naast mensen die uitstromen uit een 

instelling, huisvest GroenWest ook 

De gemeente heeft in 2017 in U16 verband 

het convenant Beter Wonen over de 

uitstroom van bewoners uit de 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd 

Wonen getekend. Zij is verantwoordelijk 

voor de uitstroom en neemt hierin de regie. 

De gemeente is het aanspreekpunt voor 

zorgpartijen en levert informatie betreffende 

de aantallen van de uitstroom en welke 

woningen nodig zijn. De gemeente 

garandeert ook de benodigde zorg en 

begeleiding aan deze mensen. Voor 

inwoners die door regelgeving tussen wal 

en schip dreigen te vallen zet de gemeente 

directe bemiddeling en de 

hardheidsclausule in. 
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Woerdenaren waarvoor de gemeente 

directe bemiddeling en de 

hardheidsclausule toepast. 

 

 

 
Woningen voor jongeren 

 

Om meer starters aan een woning te helpen 

wil GroenWest graag woningen verloten. Er 

moet nog worden uitgewerkt voor welke en 

hoeveel woningen dit wenselijk is.  

De gemeente spant zich in om in de nieuwe 

huisvestingsverordening opnieuw op te 

nemen dat maximaal 20% van het 

vrijkomende aanbod van sociale 

woonruimte via het lotingmodel kan worden 

verhuurd.  

 
Huisvesting statushouders 

 

GroenWest verhuurt voldoende woningen 

aan statushouders en draagt hiermee bij 

aan het voldoen aan de rijkstaakstelling 

(aan de gemeente Woerden) voor de 

huisvesting van statushouders.  

De huisvesting, begeleiding en integratie 

van statushouders zijn een 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 
Stadspoort 

 

De bezetting van de Stadspoort wordt 

geleidelijk verminderd tot de helft. 

Belangrijkste redenen zijn het verbeteren 

van de leefbaarheid door het verminderen 

van de druk op de voorzieningen en het 

tegengaan van de toenemende druk op de 

Woerdense woningmarkt.  

De gemeente maakt het toevoegen van 

sociale huur ten behoeve van de uitstroom 

uit de Stadspoort mogelijk.  

3. Duurzaamheid 

Speerpunt: Verduurzamen 

bestaande woningvoorraad 

 

Er is een grote ambitie bij GroenWest op 

het gebied van duurzaamheid. Naast het 

inzetten op verduurzaming van de 

woningvoorraad tot een gemiddelde 

energie-index (EI) ≤ 1,4 (corresponderend 

met label B) in 2020, heeft GroenWest als 

duurzaamheidsbeleid dat ze in 2050 

energie- en grondstoffenneutraal is. Als 

eerste mijlpaal in deze ambitie streeft 

GroenWest naar gemiddeld ≤ EI 1,2 

(corresponderend met label A) in 2030. 

De gemeente helpt GroenWest draagvlak te 

verkrijgen onder huurders voor 

verduurzamingsingrepen, bijvoorbeeld door 

het organiseren van klankbordgroepen. 

 

Energiestappen blijven 

zetten in sociale 

kernvoorraad 

 

GroenWest is gestart met het 

Zonnepanelenprogramma 2017-2021. In de 

totale portefeuille van GroenWest worden 

circa 5.600 woningen van zonnepanelen 

voorzien. Naast het plaatsen van 

zonnepanelen bij groot onderhoud worden 

De gemeente zorgt ervoor dat 

welstandseisen en gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid op elkaar zijn 

afgestemd. 
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op basis van individuele verzoeken 

zonnepanelen geplaatst (vraaggestuurd). 

Ook worden zonnepanelen op 

appartementengebouwen geplaatst om de 

collectieve energiekosten te verlagen. Door 

dit programma wordt het aantal 

labelstappen hoger. 

 
Duurzame nieuwbouw 

 

GroenWest biedt aan om voor projecten in 

de initiatieffase in de uitvraag een scenario 

energieneutraal en nul-op-de-meter op te 

nemen. Op basis van ons eigen 

afwegingskader voor vastgoedinvesteringen 

nemen we een besluit.  

De gemeente is het convenant Aardgasvrije 

Nieuwbouw aangegaan met Stedin, 

Provincie Utrecht en een aantal 

regiogemeenten. Het doel van het 

convenant is om bouwende partijen te 

stimuleren nieuwbouw aardgasvrij op te 

leveren en partijen een 

handelingsperspectief te bieden om de 

overgang naar aardgasvrije nieuwbouw 

grootschalig vorm te geven. Voorwaarde 

voor aardgasvrij bouwen is dat de 

gemeente Woerden gematigde sociale 

grondprijzen en redelijke tarieven voor leges 

bij sociale nieuwbouw blijft hanteren. Over 

dit onderwerp maken we specifieke 

afspraken. 

4. Wonen en zorg 

Speerpunt: De vergrijzing 

vraagt om meer geschikte 

(levensloopbestendige) 

woningen voor ouderen. 

Zowel voor zittende huurders in de 

bestaande bouw als voor 

nieuwbouwwoningen zet GroenWest zich 

actief in zodat ouderen langer veilig thuis 

kunnen blijven wonen.  

 

 

Advies aan ouderen 

rondom woningaanpassing 

 

Ook in 2019 stelt GroenWest een beperkt 

budget beschikbaar om kleine 

aanpassingen in de woning te faciliteren 

aan huurders die niet geholpen kunnen 

worden in de Wmo. Dit 

toegankelijkheidsbudget wordt naar rato 

verdeeld over de gemeenten. 

De Wmo stelt dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor de ondersteuning 

van inwoners die niet zelfredzaam zijn. Zo 

nodig biedt de gemeente 

‘maatwerkvoorzieningen’. Hieronder vallen 

kleine aanpassingen aan de woning zodat 

huurders langer zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen, zoals een traplift of verhoogd 

toilet. 
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Doorstroomexperiment 

senioren 

 

GroenWest start met een 

doorstroomexperiment voor senioren. 

De gemeente draagt bij door het betrekken 

van een vrijwilligersorganisatie. Daarnaast 

delen GroenWest en de gemeente de 

kosten van het experiment waarbij een 

einddatum wordt afgesproken. 

 

Sociale huurwoningen zorg- 

en levensloopbestendig 

maken 

 

Bij nieuwbouw worden appartementen 

zoveel mogelijk toegankelijk gebouwd. 

Woonkeur is een onderdeel van het 

standaard Programma van Eisen. Zie voor 

het actuele nieuwbouwprogramma het 

onderwerp ‘Beschikbaarheid’. 

 

Daarnaast denkt GroenWest na over de 

realisatie van nieuwe woonvormen voor 

ouderen.  

De gemeente zet zich in voor het vergroten 

van politiek draagvlak voor het realiseren 

van meer zorg- en levensloopbestendige 

sociale huurwoningen in Woerden 

 

 

Versterken bestaande 

netwerken 

maatschappelijke partners 

 

GroenWest signaleert een toename van het 

aantal kwetsbare huurders. Deze groep 

huurders wordt minder snel opgenomen in 

zorginstellingen én stroomt sneller uit dan 

voorheen. Hierdoor groeit de behoefte aan 

samenwerking met maatschappelijke 

partners binnen de gemeente Woerden op 

het gebied van Wonen & Zorg. GroenWest 

wil de bestaande netwerken graag 

versterken en hierbij de focus leggen op 

verbinding en gezamenlijkheid.  

Ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners 

zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving 

wonen en zelfredzaam zijn, vraagt om regie 

van de gemeente op het verbinden van 

partijen rondom wonen en zorg. De 

gemeente stemt af tussen de domeinen van 

wonen, sociaal en ruimte van de gemeente 

en neemt de regie op de inzet en aanbod 

van het netwerk van betrokken partijen – 

corporaties, zorgaanbieders, welzijn, sociaal 

team, mantelzorgers en de zorgvragers zelf. 

5. Overig 
Leefbaarheid 

 

In 2019 richten de leefbaarheidsinterventies 
van GroenWest zich op: 
- het schoon, heel en veilig houden van 

haar wooncomplexen en de directe 
omgeving; 

- aanwezig en aanspreekbaar zijn in de 
kernen en wijken waar wij woningen 
hebben. Zodat we proactief in kunnen 
spelen op leefbaarheidsvraagstukken die 
spelen; 

- het vroeg signaleren van individuele en 
sociale problemen bij huurders waarbij we 
kiezen voor een proactieve aanpak in het 

De gemeente heeft de primaire 

verantwoordelijkheid voor een goed beheer 

van de openbare ruimte. 



 

10 

 

Onderwerp 

 

Prestatieafspraak Inzet GroenWest Inzet gemeente 

voorkomen en oplossen van overlast en 
onrechtmatige bewoning, huurschulden en 
huisuitzettingen. Hierbij trekken we samen 
op met lokale maatschappelijke partners 
waaronder gemeente, politie, zorg- en 
welzijnsorganisaties, schuldhulpverlening 
en huurdersorganisaties; 

- het bevorderen van 
huurdersbetrokkenheid bij het (sociaal) 
beheer van hun woonomgeving. Hiervoor 
zetten we een breed scala aan 
instrumenten in zodat we aansluiten bij de 
wensen en behoeften van onze huurders 
op dit vlak. Zo ondersteunen we mogelijk 
financieel initiatieven van huurders die 
binnen de wettelijke kaders vallen. Denk 
bijvoorbeeld aan activiteiten waarbij het 
ontmoeten en samenwerken van huurders 
centraal staat. Zoals een 
schoonmaakactie in de buurt of het 
aanleggen en onderhouden van groen.  

 

 

Convenant en 

werkafspraken aanpak 

Woonproblematiek 

GroenWest wil in 2019 een convenant 
opstellen waarin afspraken worden gemaakt 
tussen gemeente (veelal afdelingen Sociaal 
Domein en Werk en Inkomen), politie, 
welzijn- en zorgpartijen en GroenWest over 
integrale samenwerking bij 
buurtbemiddeling, aanpak extreme 
woonoverlast, laatste kansbeleid, aanpak 
huurschulden, voorkomen huisuitzetting en 
woonhygiëne. 
 
Doel is dat woonproblematiek zó wordt 
aangepakt dat: 
- Bewoners, met voldoende zorg en 

ondersteuning, in hun woning kunnen 
blijven wonen en oplossingen worden 
gevonden voor huurachterstanden, 
overlast en vervuiling; 

De gemeente neemt het initiatief en betrekt 

andere partijen hierbij. 
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- Buren en andere omwonenden worden 
verlost van overlast; 

- GroenWest geen huurinkomsten 
misloopt. 

 

Uitgangspunt is dat partijen samenwerken 

op basis van vertrouwen en wederkerigheid 

en dat iedere partij aanspreekbaar is op 

haar rol in de samenwerking. 

 

Vastleggen van 

werkafspraken 

gegevensuitwisseling 

Ook maken Gemeente en GroenWest met 
lokale maatschappelijke partners afspraken 
over de uitwisseling van persoonsgegevens op 
alle terreinen waar zij actief zijn. Tijdens het 
proces naar het opstellen van deze afspraken 
wordt onderzocht hoe afspraken zo breed 
mogelijk opgesteld en ingezet kunnen worden, 
zodat (onnodige) tijdverspilling kan worden 
voorkomen doordat huurders effectiever 
worden bijgestaan vanuit alle betrokken 
organisaties omdat helder is welke informatie 
mag worden gedeeld. 
 
GroenWest levert input om te komen tot 
werkbare en efficiënte afspraken. 

De gemeente levert inspanning om alle 
relevante partijen te verbinden en initieert een 
overleg met de partijen om gezamenlijk tot 
samenwerkingsafspraken te komen.  

 

 

 


