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Geacht bestuur, 

 

U heeft op 6 juni een definitief advies gegeven (als bevestiging van het conceptadvies van 18 mei) 

over ons beleidskader t.a.v. maatschappelijke huisvesting en wonen & zorg. Het is een uitgebreid 

advies geworden, waarvoor onze hartelijk dank. Uw advies is op 5 juli aan de orde geweest op de 

vergadering van het directieteam. Omdat het advies uitgebreid is en naast veel positieve 

instemming van uw kant ook veel vragen en suggesties bevat, hebben wij ervoor gekozen om in 

onze reactie de letterlijke tekst van uw advies te volgen (zie hieronder in blauw en cursief) en bij 

onderdelen waar vragen/suggesties staan onze reactie te geven. Op die manier is voor iedereen 

duidelijk op welk onderdeel onze reactie betrekking heeft en hoeven we geen ingewikkelde 

verwijzingen naar uw adviestekst te geven. Wij zagen in uw advies geen aanleiding om het 

beleidskader maatschappelijke huisvesting en wonen & zorg inhoudelijk te wijzigen; wij hebben het 

op 6 juli definitief vastgesteld. 

 

Geachte heer Haans,  

 

Op 24 april is de adviesaanvraag ‘Beleid Wonen & Zorg en Maatschappelijke huisvesting’ toegelicht 

door uw medewerker Sietske Bolt met een vertegenwoordiging uit HBVA en de lokale 

huurdersorganisaties. De lokale huurdersorganisaties hebben schriftelijk of mondeling gereageerd 

naar het centrale bestuur van wat zij belangrijk vinden voor het voorgenomen beleid. Deze reacties 

zijn verwerkt in een gespreksnotitie die de staf van het centraal bestuur gemaakt heeft voor het 

overleg op 15 mei tussen het centraal bestuur en een vertegenwoordiging uit de lokale besturen over 

de inhoud van het advies dat HBVA hierover gaar geven. De inbreng vanuit de lokale 

huurdersorganisaties is verwerkt in dit advies. In ons advies volgen wij de opbouw van de 

adviesaanvraag.  

 

Algemeen 

Het voorgenomen beleid is geen breuk met het beleid dat eind 2014 is vastgesteld. Maar vanwege de 

recente ontwikkelingen, de trends die waar te nemen zijn en de ervaringen die zijn opgedaan met de 
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uitvoering van het beleid is het nodig om het beleid te actualiseren. Het voorgenomen beleid biedt 

duidelijke uitgangspunten en doelstellingen waarmee de Alliantie in het overleg met de verschillende 

gemeenten, zorgpartijen en andere betrokken instellingen zoveel mogelijk haar eigen beleid kan 

bewerkstelligen. Het biedt ook voldoende aanknopingspunten om de lokale huurdersorganisaties bij 

de regionale uitwerking te betrekken en waar mogelijk tot een gezamenlijke inzet voor aanvang van 

het overleg over de prestatieafspraken. Het is een gemiste kans dat de HBVA Amersfoort niet 

betrokken is geweest bij het tot stand komen van ‘Amersfoort een thuis voor iedereen.’ 

 

Advies: 

• het voorgenomen beleid heeft duidelijke uitgangspunten en doelstellingen; 

• HBVA vindt het belangrijk dat de lokale huurdersorganisaties goed worden betrokken bij de 

regionale uitwerking;  

• HBVA stelt voor dat op lokaal niveau gestreefd wordt naar een gezamenlijke inzet met betrekking 

tot de prestatieafspraken. 

 

Wij delen uw mening, dat op lokaal niveau de huurdersorganisaties goed moeten worden betrokken 

bij de uitwerking. En uiteraard maakt de inzet op het gebied van maatschappelijke huisvesting, wonen 

& zorg ook deel uit van het gezamenlijke overleg in het kader van de prestatieafspraken. Omdat er 

veel ontwikkelingen gaande zijn op het terrein van maatschappelijke huisvesting, wonen en zorg 

kunnen wij ons ook goed voorstellen, dat het onderwerp met enige regelmaat wordt geagendeerd op 

het overleg tussen lokale huurdersvereniging en regiodirecteur, zodat actualiteiten en nieuwe 

ontwikkelingen kunnen worden uitgewisseld. 

 

Focusgroepen 

De focus van de Alliantie ligt op de volgende deeldoelgroepen: 

• GGZ, MO en VG die zelfstandig kunnen wonen met begeleiding; 

• Senioren. 

 

De Alliantie noemt dit de focusgroepen van het beleid. De Alliantie kiest voor deze groepen omdat: 

• Het in omvang de grootste groepen zijn die een beroep op ons (gaan) doen; 

• Hun vastgoedvraag bestaat uit of is om te zetten naar zelfstandige woningen, al dan niet 

geclusterd, gespikkeld of zelfstandig gelegen in de wijk. Dit past binnen ons strategie voor 

zorgvastgoed; 

• In prestatieafspraken gaan de afspraken rond zorg over deze groepen.  

 

Regionaal wordt gekeken wat de lokale behoefte is. 

 

Advies 

• HBVA kan zich vinden in de groepen die de Alliantie heeft benoemd waarop de focus van het 

beleid komt te liggen en de beargumentering van de keuzes. 
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Zorgvastgoed 

De Alliantie onderscheidt 5 type vastgoed dat zij beschikbaar stelt voor MO en V&V: 

Individuele woning, geclusterd wonen, geclusterd wonen MOG, Woonvoorziening en geschakelde 

woningen. De voorwaarden waaraan alle typen moeten voldoen zijn dat ze zodanig ontworpen zijn 

dat ze om te bouwen zijn tot zelfstandige woningen. 

Om te kunnen waarborgen dat bij de planvorming het terug kunnen bouwen tot zelfstandige 

woningen is opgenomen, is de contractvorming met de zorgpartijen gekoppeld aan de faseverslagen 

voor het investeringsoverleg volgens een vast schema. Volgens de Alliantie wordt hiermee de 

professionalisering van de samenwerking met zorgpartijen versterkt. In de fase waarin het 

Programma van Eisen (PvE) wordt ontwikkeld en vastgesteld, wordt er een intentieovereenkomst 

afgesloten met de zorginstelling, waarbij ook afspraken worden gemaakt over de kosten voor het 

ontwerpen en vaststellen van het definitieve ontwerp. Het PvE wordt opgesteld op basis van de 

wensen van de zorginstelling. Het definitieve ontwerp wordt vastgelegd in een samenwerking-, 

project- of huurovereenkomst met daarin opgenomen de doelgroep, duur van de overeenkomst, 

huurprijs, beheerafspraken en woonregels. In de laatste fase wordt met de zorginstelling de 

samenwerking geëvalueerd. Daarbij wordt ook vastgelegd welke ervaringen meegenomen moeten 

worden bij een volgend project. De nadere uitwerking van faseverslaglegging en contractvorming 

vindt plaats in het proces Maatschappelijke huisvesting. 

 

Advies 

• HBVA vindt het positief dat de Alliantie bij de ontwikkeling van elk type vastgoed de voorwaarde 

stelt dat na het wegvallen van de zorginstelling het vastgoed omgebouwd kan worden naar 

zelfstandige woningen. Het is voor de huurders belangrijk dat de Alliantie geen onverhuurbaar 

onroerend goed in bezit heeft of krijgt; 

• HBVA verwacht dat de Alliantie met het werken van faseverslagen en contractvorming in het 

ontwikkeling- en investeringsoverleg meer greep krijgt op een gewenste ontwikkeling van het 

vastgoedbeleid voor zorginstellingen en andere betrokken partijen; 

• In de beleidsnotitie staat dat nadere uitwerking zal plaatsvinden in het proces Maatschappelijke 

huisvesting. Betekent dit dat hier nog niet mee gewerkt wordt?  

Er wordt al wel gewerkt conform het proces Maatschappelijke Huisvesting, maar er moeten nog wel 

onderdelen verder worden uitgewerkt (bijv. de exacte inbedding in faseverslagen). Naar verwachting 

is dat in het najaar gereed.   

 

Samenwerking met gemeente/ zorginstellingen 

De Alliantie wil de samenwerking met de gemeenten en zorginstellingen verder professionaliseren. 

 

Samenwerking met gemeente en zorginstelling: 

• Wederkerigheid: wonen en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De samenwerking stopt 

niet bij de levering van een woning. De samenwerkingspartijen dragen gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid dat mensen langdurig stabiel kunnen wonen; 

• De Alliantie neemt de rol van verbinder op zich tussen gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen dat 

iedereen prettig blijft wonen en de wijken leefbaar blijven; 

• Met gemeente en zorginstellingen wordt gekeken naar de draagkracht van de wijken; 
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• De gemeente heeft de regierol ten aanzien van het aantal benodigde woningen ten behoeve van 

de extramuralisering en vergrijzing. 

 

Wij vinden het van groot belang dat de Alliantie er naar streeft op basis van wederkerigheid de 

samenwerking met de gemeenten en zorginstelling wilt ontwikkelen en uitvoeren. Terecht stelt de 

Alliantie dat wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet stopt bij de levering van 

een woning. Ook de rol van verbinder door de Alliantie tussen gemeente en zorginstelling, rekening 

houden met de draagkracht van de wijken en de regierol van de gemeente.  

 

Vragen: 

• De begrippen wederkerigheid, verbinder, draagkracht en regierol blijven in de adviesaanvraag en 

de beleidsnotitie nog al abstract. Hoe worden deze in de uitwerking van het beleid verder 

geoperationaliseerd?  

• Wederkerigheid zit hem in het feit dat de gemeente bijvoorbeeld zorgt dat de financiering van de 

zorginstellingen op orde is waardoor wij als corporatie de garantie hebben dat er goede zorg kan 

worden verleent en de leefbaarheid van wijken dus niet in gevaar komt door slechte begeleiding. 

Of de gemeente zorgt ervoor dat er voldoende voorzieningen zijn om cliënten op te vangen in de 

wijken en de Alliantie verzorgt dan de huisvesting. 

• De rol van verbinder is misschien niet helemaal juist want de gemeente zou een regierol moeten 

hebben hierin. Maar vanuit onze opgave in de wijk (het huisvesten van kwetsbare groepen en het 

goed houden van de leefbaarheid) spelen we vaker de rol van verbinder om te zorgen dat onze 

bewoners tevreden zijn en we aan onze opgave kunnen voldoen. Hiervoor moeten we bij allerlei 

partijen agenderen wat bijvoorbeeld de risico’s zijn en wat er nodig is om goed samen te kunnen 

werken. 

• Het bekijken van draagkracht doen we in de wijken vaak op buurt- of straatniveau. Hierbij kijken 

we hoeveel kwetsbare mensen er zijn geplaatst, hoeveel overlast er is, hoeveel voorzieningen er 

zijn voor de kwetsbare groepen oftewel hoeveel draagkracht een wijk heeft. Als de draagkracht 

laag is kijken we of we in andere gebieden een iets hoger percentage kunnen plaatsen om toch 

aan de ons toebedeelde opgave te kunnen voldoen. 

• De gemeente is verantwoordelijk voor de monitoring van het aantal benodigde woningen voor 

senioren en voor de zorg. Dat kan (moet) ook een basis vormen voor je prestatieafspraken. Vanuit 

de gemeente zou je idealiter ook een regierol willen voor het huisvesten van kwetsbare groepen 

in de gebieden. Dus welke groepen kunnen het beste waar worden gehuisvest? 

 

Draagkracht in de wijken is van groot belang voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Niet alleen 

omdat het beleid hierdoor stuk kan lopen, maar ook om de leefbaarheid in buurten en complexen niet 

in een negatieve spiraal te trekken. De huisvesting van huishoudens die binnen drie maanden een 

woning moeten hebben, zal voor een groot deel plaats vinden in complexen met een hoge 

mutatiegraad. Een hoge mutatiegraad kan een indicatie zijn dat er iets aan de hand is met de 

kwaliteit van de leefbaarheid in een complex. In de publiciteit verschijnen herhaaldelijk artikelen dat 

door de extramuralisering het aantal verwarde personen en daarmee de overlast in bepaalde buurten 

toeneemt. Daarbij hebben veel huurders de ervaring dat overlastklachten door corporaties en 

gemeenten vaak niet adequaat worden aangepakt. Die negatieve ervaringen kunnen terecht of 

onterecht de weerzin tegen de huisvesting van kwetsbare groepen voeden. Het is belangrijk dat met 
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lokale huurdersorganisaties en bewoners(commissies) goed gecommuniceerd en overleg gevoerd 

wordt over het beleid, zonder dat de privacy van het individu en de kans om zelfstandig te kunnen 

gaan wonen aangetast wordt.  

 

Advies/vragen 

• De Alliantie stelt dat als de draagkracht van een wijk op het spel staat, dat zij dan de regie neemt 

om dit bij te sturen. De HBVA betwijfelt of de Alliantie dit kan waarmaken. De HBVA stelt voor dat 

de Alliantie in haar rol als verbinder stimuleert dat een gemeente hierin een regierol neemt en 

afspraken maakt hoe de gemeente dat gaat invullen;  

Daar zijn wij het geheel mee eens. En in Amsterdam gebeurt dit al. 

• Hoe meet de Alliantie de draagkracht van een wijk?;  

Er zijn een aantal factoren hierbij van belang: 

-hoeveel overlast speelt er; 

-hoeveel voorzieningen zijn er voor kwetsbare groepen (buurtkamers, dagbestedingsplekken, 

etc); 

-hoeveel kwetsbare personen zijn er al geplaatst: 

 

-wat kunnen de bewoners in de wijk “hebben” (dat is een subjectief gegeven) 

 

• Dat geldt ook als de Alliantie gebruik wilt maken van het instrument om kwetsbare groepen zoveel 

mogelijk wilt spreiden. Als er meerdere corporaties in een werkgebied actief zijn dan kan dat nooit 

succesvol uitgevoerd worden als er niet wordt samengewerkt. De HBVA stelt voor dat hier de 

gemeente de regierol heeft;  

 

Daar sluiten we ons volledig bij aan. Samenwerking tussen partijen en een gemeente die de 

regierol pakt zijn essentieel.  

 

• Op welke manier wil de Alliantie een gespreid toewijzingsbeleid ontwikkelen en uitvoeren? In 

hoeverre staat het administreren van kwetsbare groepen niet op gespannen voet met de privacy 

van een individu? Is het eigenlijk terecht dat het huisvesten van kwetsbare groepen geassocieerd 

wordt met overlast? Als dat niet het geval is, is er dan noodzaak voor een gespreid beleid?; 

Het huisvesten van kwetsbare groepen kan een verhoogde kans op overlast hebben maar dat wil 

niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk zo is. Van de paar honderd cliënten die afgelopen jaar in 

Amsterdam zijn geplaatst met de nieuwe samenwerkingsafspraken zijn er maar twee gevallen van 

overlast bekend. We spreiden echter omdat vanuit de zorginstelling gezegd wordt dat dit beter is 

voor de cliënt. Kans op terugval kan groter zijn als er in de nabijheid andere cliënten zitten 

(negatieve beïnvloeding) en de cliënt krijgt een kans op zelfstandig wonen, dus zoveel mogelijk 

tussen reguliere huurder. 

 

• De Alliantie gaat aparte beheer- en huurovereenkomsten afsluiten met zorginstellingen. In 

hoeverre kan de Alliantie deze overeenkomsten handhaven als de zorginstelling zich hier niet aan 

houdt?;  

 

Net als bij elke andere huurder kan de zorginstelling worden aangesproken op het nakomen van 
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de afspraken die zijn vastgelegd in de huur-/samenwerkingsovereenkomst. Het ingewikkelde 

hierbij is dat de zorginstelling te maken heeft met haar eigen cliënten (onderverhuur). Maar hoe 

dan ook: als de zorginstelling niet kan voldoen aan de huur- of samenwerkingsovereenkomst dan 

kunnen we dit als corporatie juridisch aanvechten. 

• HBVA vindt dat bij overlast de Alliantie altijd het aanspreekpunt is voor de huurder. De Alliantie 

moet er voor zorgen dat het KKC bij een klacht weet dat een zorginstelling hierbij betrokken is; 

In verband met de privacy is het vaak al zo dat contacten via ons KCC verlopen. We hebben echter 

ook clusters of losse woningen waarbij de zorginstelling directe contactgegevens geeft aan 

omwonenden omdat er dan korte lijnen zijn. Het is hierbij van belang dat de Alliantie wel goed op 

de hoogte gehouden wordt van wat er speelt. Net als bij elke andere huurder wil je dat er eerst 

gekeken wordt of bewoners het onderling zelf kunnen oplossen. Dat kan dus ook direct met de 

zorgaanbieder en cliënt zijn. De zorgaanbieder is immers verantwoordelijk voor goed 

huurderschap van de cliënt. 

 

• Om in overleg met de zorginstelling/gemeente een passende woningen te kunnen vinden voor een 

cliënt is het belangrijk dat de medewerkers van de Alliantie zowel kennis en inzicht bezitten over 

de achtergrond van het individu als van het bezit van de Alliantie waar een voor de klant passende 

woning kan zijn;  

 

De procedures zijn nogal verschillend in de diverse regio’s. Zo geven wij in Amsterdam als 

corporatie alleen de woonomgevingskenmerken van een woning mee aan de zorgaanbieder. De 

zorgaanbieder kijkt vervolgens welke cliënt past op die woning. Maar bijv. in de regio Amersfoort 

is van een dergelijke directe bemiddeling nog geen sprake (er wordt wel over gesproken om 

daarop over te gaan).   

• HBVA vindt dat er in overleg met HBVA en de lokale huurdersorganisaties een communicatieplan 

wordt ontwikkeld en uitgevoerd om het beleid met betrekking tot de huisvesting van kwetsbare 

groepen te vergroten/ borgen, het goed samenwonen bevorderen en het beleid bij te stellen op 

grond van de signalen die de huurderorganisatie en bewoners(commissie) geven. 

Deels wordt dit ook al opgepakt door de gemeente (bijv. Amsterdam). Dat past ook wel goed bij 

de regierol van de gemeente. Het bijstellen van het beleid op grond van signalen van 

huurdersorganisaties en bewonerscommissies kan zeker aan de orde zijn bij reguliere evaluaties 

van het beleid, zoals dat ook bij andere beleidsthema’s gebeurt. 

 

Samenwerking zorginstellingen: 

• Alliantie neemt meer de regie op de (te verwachten) vraag van zorginstellingen. Per regio wordt 

inzichtelijk gemaakt wat de vraag is en de opgave die de Alliantie wilt realiseren, ook de eventuele 

vraag buiten de prestatieafspraken om; 

• Bij nieuwe zorglocaties inzicht vragen in de businesscase; 

• Bij reguliere woningen waarin extra investeringen nodig zijn vanwege specifieke zorgvraag van 

bepaalde doelgroepen, wordt een financieel beroep gedaan aan de zorginstelling of gemeente. 

 

Advies/vraag 

• HBVA staat positief tegenover deze voornemens; 
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• Hoe zeker is het dat bij extra investeringen vanwege een specifieke zorgvraag een financieel 

beroep op de zorginstelling of gemeente kan worden gedaan?  

 

Dit is erg afhankelijk van de gemeente waar we mee samenwerken. Maar als een gemeente op dit 

punt “niet thuis” geeft, gaan we niet als Alliantie zelf dit gat vullen. In dat geval zal er vanuit de 

zorg moeten worden bijgedragen. 

 

Langer zelfstandig thuis wonen 

Uitgangspunten van de samenwerking tussen de gemeente en de Alliantie zijn:  

• De gemeente is verantwoordelijk voor WMO-aanpassingen aan gemeenschappelijke ruimtes, 

inclusief onderhoud bij individuele WMO-aanvragen van bewoners. In prestatieafspraken en 

WMO-convenanten volgt de Alliantie deze lijn;  

• Meerdere gemeentes zetten in op wooncoaches vanwege doorstroming. Financiering is een punt 

van aandacht. 

 

Voor veel huurders die een beroep moeten doen op WMO-aanpassingen is het onderhoud en wat er 

met de aanpassing gebeurt na mutatie een groot probleem. De wijze waarop hier invulling aan wordt 

gegeven, verschilt per gemeente. De afhankelijkheid van individuele gemeentes kan verkleind worden 

als de Alliantie en de HBVA komen tot wat zij een gewenst beleid vinden ten aanzien van WMO-

aanpassingen. 

 

Advies 

De HBVA stelt voor om een separaat beleid te voeren over de WMO. Inzet: 

• HBVA en de Alliantie maken in overleg een beleidsvoorstel met betrekking tot WMO-

aanpassingen; 

• In overleg met de lokale huurdersorganisatie wordt op grond hiervan een gezamenlijke inzet 

gemaakt met betrekking tot het overleg over de prestatieafspraken over dit onderwerp. 

Wij stellen voor om dit voorstel nader met elkaar te bespreken in een komend regulier bestuurlijk 

overleg HBVA – de Alliantie. Mogelijk kan het dan een speerpunt van HBVA worden en ingepland 

worden in het jaarplan (2019).  

 

In de adviesaanvraag staat dat de Alliantie constateert dat meerdere gemeentes wooncoaches inzet 

voor het bevorderen van de doorstroming. Financiering is een punt van aandacht. 

 

Vraag 

• Wat is het beleid van de Alliantie met betrekking tot de inzet van wooncoaches en de financiering 

daarvan?  

 

We hebben bij de Alliantie geen beleid omtrent de financiering van wooncoaches. Per project 

bekijken we wat de beste manier is. We zoeken in eerste instantie altijd de samenwerking op met 

andere partijen, zoals gemeente en collegacorporaties om in gezamenlijkheid de wooncoach in te 

zetten en daarbij dus ook de kosten te kunnen delen. Soms lukt dat, soms ook niet. In de gemeente 

Amersfoort bijvoorbeeld werken we samen met Portaal en Omnia. Daarbij delen we de kosten ook 

met z’n drieën (naar rato van bezit). In de gemeente Huizen zijn we de enige verhuurder, waardoor 
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we alle kosten hiervoor zelf dragen. 

 

Beschermd wonen/ maatschappelijke opvang 

In de beleidsnotitie refereert de Alliantie aan het brede spectrum van aanbevelingen die de commissie 

Toekomst beschermd wonen heeft uitgebracht om de overstap vanuit een intramurale instelling of 

beschermd wonen naar het zelfstandig wonen mogelijk te maken. De Alliantie gaat zich per gemeente 

inzetten om afspraken te maken over deze aanbevelingen. 

 

Advies/vraag 

• HBVA onderstreept de noodzaak tot maatwerk; 

• Vraagt zich af hoe de Alliantie zich hiervoor gaat inzetten;  

 

Op lokaal niveau bekijken we wat nodig is. In Amsterdam is deze opgave (kwantitief)  anders dan 

in Gooi en Vechtstreek bijvoorbeeld. De gemeente brengt de behoefte in kaart en binnen de 

Alliantie kijken we hoe we deze behoefte het beste kunnen opvangen in de wijken en wat 

hiervoor nodig is ook van onze partners. 

• HBVA wil met de Alliantie overleggen hoe hier op gemeentelijk niveau samengewerkt kan worden 

op dit punt met de lokale huurdersorganisatie.  

 

Ik stel voor ook dit onderwerp op een agenda van ons reguliere bestuurlijke overleg te zetten. 

Overigens is het ook waardevol om te bezien welke rol bewonerscommissies zouden kunnen 

spelen in de wijk als het gaat om de huisvesting van kwetsbare groepen. 

 

Senioren 

De Alliantie wil levensloopbestendige/ aanpasbare 3 kamer- en 4kamerwoningen bouwen. Dit is  

opgenomen in het PvE. De ontwikkeling van levensloopbestendige woningen sluit aan bij de regio-

portefeuilleplannen om doorstroming onder senioren op gang te brengen. Daarnaast is de 

levensloopbestendige woning ook bestemd voor huishoudens waarvan een lid een lichamelijke 

beperking heeft. 

 

Advies/vraag: 

• HBVA is niet bekend met het PvE met betrekking tot levensloopbestendige woningen. Wordt 

hierbij bijvoorbeeld rekening gehouden met voorzieningen in de direct woonomgeving? HBVA wil 

geïnformeerd worden hoe een PvE voor levensloopbestendige woningen in elkaar steekt; 

 

Wij zullen u van nadere informatie voorzien over levensloopbestendige woningen. Het 

Programma van Eisen kunnen we u toesturen en eventueel bespreken indien u dat gewenst vindt.  

• HBVA vindt het belangrijk dat de Alliantie ook medewerking verleent aan het aanbrengen van 

tijdelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een tijdelijke cabine in de tuin voor een ALS-

patiënt.  

 

Als dit soort zaken zich voordoen dan behandelen wij dit als een ZAV (Zelf Aangebrachte 



 

   

 

  pagina 9 van 9

 

Voorziening). De huurder krijgt van de Alliantie over het algemeen toestemming hiervoor, maar 

is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de voorziening. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rob Haans 

Voorzitter statutaire directie 

 

 

 

 


