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  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Nee 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Ja Europese regelgeving Ja 

via COMMISSIE  Nee 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Concept zienswijze fusie Vallei Wonen - Omnia Wonen 
  
Advies  : 1. Instemmen met de concept zienswijze;  

2. De concept zienswijze verstrekken aan de raad om deze in de 

raadsvergadering van 11 juli a.s. te bespreken en input op te halen; 

3. Deze input te verwerken in de definitieve zienswijze en deze te 

versturen aan Vallei Wonen en Omnia Wonen.  

  

 

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

2-7-2019 M. Valé & T. Zeeuwe B&O              

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
N.V.T.  

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   

 

 
 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester     

Wethouder     

Wethouder     

Wethouder     

Secretaris     

 
 

 

 

Datum vergadering B&W: Agendapunt: 

Besluit: 

 

 

 

 

 

 

 

Retour naar afdeling op: 

Ter archivering aangeboden op:  
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Inleiding 

De woningcorporaties Vallei Wonen en Omnia Wonen zijn voornemens te fuseren. 

Voordat de woningcorporaties een verzoek, aan de minister, kunnen doen tot 

goedkering van de voorgenomen fusie dient een proces doorlopen te worden. Daarbij 

vragen de woningcorporaties de bij de fusie betrokken gemeenten om een zienswijze 

(bevoegdheid college). Ook de huurdersbelangenverenigingen hebben een rol in dit 

proces. Zij worden gevraagd om in te stemmen met de fusie. Om een zienswijze te 

kunnen geven is het van belang dat de woningcorporaties inzage geven in de effecten 

van de voorgenomen fusie. Het instrument hiervoor is een fusie document.  

 

Centrale vraag 

Bent u bereid in te stemmen met de concept zienswijze en deze voor te leggen aan de 

raad?  

 

Beoogd resultaat (wat) 

Met het geven van een zienswijze willen wij als gemeente Woudenberg de 

volkshuisvestelijke belangen borgen en de kwaliteit van de sociale woningvoorraad in 

Woudenberg zo hoog mogelijk houden.  

 

Kader 

Woningwet  

 

Argumenten 

Zie concept zienswijze 

 

Naar aanleiding van het gesprek met het college van B&W en de bestuurders van Omnia 

Wonen en Vallei Wonen op 24 juni jl. heeft Omnia Wonen/Vallei Wonen aangegeven ter 

verduidelijking van een aantal zaken nog een brief te sturen aan het college. In deze 

brief ligt de nadruk op de lokale betrokkenheid en de bijbehorende communicatie. Deze 

brief wordt nog toegevoegd aan de stukken voor de gemeenteraad.   

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Met de fusie van Vallei Wonen en Omnia Wonen wordt goed wonen in Woudenberg voor 

de toekomst gewaarborgd.  

 

Maatschappelijke participatie 

De huurdersbelangenvereniging Woudenberg (HBVW) is betrokken bij de fusie tussen 

Vallei Wonen en Omnia Wonen. Zij spreken namens de huurders van Vallei Wonen.  

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Naar aanleiding van de zienswijze gaan wij werken aan concrete afspraken met Omnia 

Wonen. Dit kan onder andere vastgelegd worden in de prestatieafspraken 2020 die 

hiermee nog belangrijker worden.  

 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing 

 

Aanpak/uitvoering 

- Concept zienswijze wordt op 11 juli a.s. besproken in de 

gemeenteraadsvergadering.  

- De reactie van de gemeenteraad wordt verwerkt in de definitieve zienswijze.  

- De definitieve zienswijze wordt voor 12 augustus verstuurd aan Omnia Wonen / 

Vallei Wonen en tevens ter kennisgeving gedeeld met de raad en de HBVW.  

 

Conclusie 

Wij adviseren u om in te stemmen met de concept zienswijze en de bijbehorende 

aanpak/uitvoering.  
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Communicatie 

Vooruitlopend op de zienswijze heeft het college enkele aandachtspunten meegegeven 

aan de bestuurder van Omnia Wonen / Vallei Wonen. Vanuit de gemeente Woudenberg 

zal er geen externe communicatie plaats vinden.  

 

Bijlage(n) 

- Fusiedocument;   

- Verzoek zienswijze fusie;  

- Concept zienswijze.  

 

 

 

 

 

 


