
M O T I E  Kwetsbare wijken versterken met Wonen+ 
 
 

Met betrekking tot het raadsvoorstel BBV-2019-2502 Voorjaarsnota 
 
Ondergetekende(n),  

 
 
 
 
Arjen van Drunen 
PvdA Breda  
 
Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda,  
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 
 
De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 27 juni 2019, 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake BBV-2019-2502 
Voorjaarsnota 
 
Constaterende dat: 

 De gemeente Breda succesvol samenwerkt met de woningcorporaties Alwel, 
Laurentius, Wonen Breburg inzake het project Wonen+.  

 Wonen+ als instrument ervoor zorgt dat mensen die zich gedurende 2 jaar minimaal 
10 uur per maand inzetten voor de leefbaarheid in hun (kwetsbare) wijk voorrang 
krijgen op een sociale huurwoning.  

 Het college in antwoorden op raadsvragen hierover aangeeft dat dit project in 
Muizenberg-Kesteren goed loopt. Eind 2018 zijn 36 Wonen+ers aangenomen en zijn 
mooie projecten gestart. Voor 2019 zullen nog 15 Wonen+ers worden geworven. 

 In de loop van 2019 de organisatie van Wonen+ in Muizenberg-Kesteren zal 
veranderen en gericht zal zijn op de verzelfstandiging van het project. 

 
Overwegende dat: 

 We via de gebiedsprofielen en alliantieafspraken t.a.v. woningbouw ervoor willen 
zorgen dat de bevolkingssamenstelling in een wijk zo evenwichtig mogelijk is.  

 Het college in de voorjaarsnota aangeeft dat zij aan de slag willen met de kwetsbare 
wijken. Zo valt te lezen dat: ‘’Er wijken zijn die kwetsbaar zijn op sociaal-economisch 
gebied of waarbij ontwikkelingen de negatieve kant op gaan. Daar hebben we oog 
voor en we ondernemen vroegtijdig actie.’’ 



 Uit de beantwoording op de technische vragen bij de voorjaarsnota blijkt dat het 
aantal kwetsbare wijken tussen 2016 en 2017 in Breda gegroeid is.  

 Het college in antwoord op de raadsvragen aangeeft dat zij positief aankijken tegen 
het verkennen van de mogelijkheden om Wonen+ ook in de andere kwetsbare wijken 
uit te rollen.  

 
Draagt het college op: 

 In samenspraak met de woningcorporaties te kijken of Wonen+ op korte termijn in 
de kwetsbare wijken van Breda uitgerold kan worden.  

 Samen met de professionals en vrijwilligers die in Muizenberg-Kesteren betrokken 
zijn bij Wonen+ ervoor te zorgen dat de verzelfstandiging van dit project goed 
verloopt en dit ook de komende jaren te monitoren.  

 De raad voorafgaand aan de begroting actief te informeren over de voortgang m.b.t. 
bovenstaande besluitpunten.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 juni 2019. 
   
 
   , voorzitter 
 
 
   , griffier 


