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Inleiding 
Op 30 juni 2020 heeft de gemeente het activiteitenoverzicht 2021 e 2025 van Omnia 

Wonen ontvangen. Omnia Wonen is op clit moment de enige (actieve) woningcorporatie 
in de gemeente Woudenberg.

Op 7 september 2020 heeft de .gemeente Woudenberg per brief gereageerd op het 
activiteitenoverzicht van Omnia Wonen. 24 septemberjl-.- hebben wij een reactie van 
Omnia Wonen ontvangen.

Samenvatting 
In de brief van 7 september zijn wij ingegaan op een aantal inhoudelijkeI punten uit het 

ac-tiviteitenonderzoek.
Naast dat er een aantal feitelijke onjuistheden in de brief waren opgenomen zagen -wij 

ook een aantal onderdelen waarbij wij' een reactie 'gewenst vonden.

In de brief die wij van' Omnia Wonen hebben ontvangen geven zij aan dat er inderdaad 
een aantal feitelijke onjuistheden opgenomen zijn. Daarnaast geeft Omnia Wonen in 

haar brief ook duiding aan bijvoorbeeld de zogenaamde zachte plannen _en wanneer 
'deze opgenomen worden in het activiteitenoverzicht.

Met de reactie van Omnia Wonen gaan wij gezamenlijk aan de slag om te komen tot 

goede prestatieafspraken voor .2021.

Bijlagen:

Rea'ctiebr-ief Omnia Wonen 24 september;
Reactieb'rief gemeente 7 september.


