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Aan het college van Burgemeester en  
Wethouders van de gemeente Woudenberg 

Woudenberg, 26 juni 2019 

Betreft: nadere toelichting op fusiedocument 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

Omnia Wonen en Vallei Wonen zijn van plan om te gaan fuseren. Daarvoor hebben wij uw college 
bij brief van 5 juni 2019 ons fusiedocument gestuurd en een verzoek om uw zienswijze op de fusie 
gedaan. Op maandag 24 juni 2019 hebben wij met uw college een nadere kennismaking gehad. 
Tijdens deze kennismaking heeft u verscherpende verduidelijkingsvragen en opmerkingen 
geplaatst op het fusiedocument.  

Het fusiedocument geeft aan de hand van een voorgeschreven toetsingskader van de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) de meerwaarde en effecten weer van de fusie. Zoals besproken, maakt dit 
het fusiedocument tot een erg feitelijk document. In deze toelichting geven wij u meer inkleuring op 
de onderdelen aanleiding, lokale verankering in Woudenberg, onze rol in het sociaal domein van 
Woudenberg en de continuïteit van beleid. 

Aanleiding 
Vallei Wonen is, met een steeds beperktere menskracht, lokaal georiënteerd en georganiseerd. De 
huurders kennen de medewerkers van Vallei Wonen en andersom. De werkzaamheden worden 
door een klein team uitgevoerd vanuit de kernwaarden lokaal verankerd en betrokken, verbindend, 
aanspreekbaar, resultaatgericht en kostenbewust. Vallei Wonen wil dat de inwoners van 
Woudenberg in de toekomst kunnen blijven rekenen op continuïteit, een goed onderhouden en 
betaalbare woning en een goede en betere lokale dienstverlening. Door nieuwe regelgeving is dit 
voor Vallei Wonen, gelijk vele andere kleine woningcorporaties, steeds moeilijker geworden. Dit in 
combinatie met de wens om de dienstverlening en professionaliteit te kunnen verbeteren, maakte 
dat Vallei Wonen wil gaan fuseren met de robuuste en professionele organisatie Omnia Wonen.  

Lokale verankering 
De fusieorganisatie gaat verder als een lokaal georiënteerde en professionelere woningcorporatie 
in de woningmarktregio Amersfoort, Noord Veluwe en Zeewolde. De lokale verankering blijft na de 
fusie daarmee een belangrijk uitgangspunt. 

De fusieorganisatie houdt vanuit de kernwaarden alert, bekwaam en verbindend voor Woudenberg 
de focus op betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en het verder verbeteren en 
professionaliseren van de dienstverlening in Woudenberg.  

Deze dienstverlening stopt niet bij ‘de stenen’. De fusieorganisatie is een krachtige en 
professionele netwerkorganisatie die daar, met meer personele mogelijkheden dan nu, vanuit 
professionaliteit en innovatie aan blijft bijdragen. Bijdragen aan de inclusieve samenleving, de 





 
 

 

 
 
 
 
 
 
schuldhulpverlening, langer thuis wonen voor verschillende doelgroepen en de sociale samenhang 
in de wijk. Alles gericht op prettig en veilig wonen. Zoals in ons gesprek al aangegeven, zoeken wij 
hierbij het maximum van ons kunnen en vooral onze mogelijkheden. Dit omdat wij als 
woningcorporaties door de Woningwet sterk zijn beperkt in activiteiten en financiering van de 
lokale leefbaarheid.  
 
Lokaal werkzaam 

Het hoofdkantoor van Omnia Wonen is gevestigd in Harderwijk. Voor de lokale werkzaamheden 

werkt Omnia Wonen lokaal in Woudenberg met een vast team van drie professionals per 1.000 

woningen. In Woudenberg worden daar weer de medewerkers van Vallei Wonen voor ingezet en 

aangevuld of uitgewisseld met de benodigde disciplines vanuit de andere teams en management 

van Omnia Wonen landelijk.  

 

In 2020 blijft het kantoor in Woudenberg nog beschikbaar als werkplek. Samen met de 

stakeholders gaan we in 2020 in gesprek over de afbouw van de werkzaamheden vanuit dit 

kantoor en de effecten hiervan op de dienstverlening aan de huurders en woningzoekenden en de 

samenwerking met stakeholders. 

 

Lokaal huurdercontact 

Voor het contact met de huurders wordt steeds meer ingezet op de digitalisering. Als gevolg van 

steeds verder teruglopend fysiek bezoek aan de balie van Vallei Wonen, zijn de openingstijden 

inmiddels per 1 juli 2019 al teruggebracht naar twee ochtenden per week. Steeds meer 

klantencontact gaat telefonisch, digitaal en op afspraak bij de huurder thuis of op een nader af te 

spreken locatie in Woudenberg. De fusieorganisatie wil de baliefunctie in overleg met de 

stakeholders in 2020 verder gaan afbouwen. Hierbij zal nog meer gebruik gemaakt gaan worden 

van afspreken bij de huurder thuis of bij De Kleine Schans of in het Cultuurhuis Woudenberg. 

Hiermee wordt ruimte gecreëerd om fysiek meer aanwezig te zijn bij mensen die dit nodig hebben.  

 

Lokale stem 

In de fusieorganisatie worden de huurdersbelangen behartigd door Stichting Huurdersbelangen 

Omnia Wonen (SHOW). De SHOW werkt met complexcommissies. Dit zijn commissies, 

verenigingen of stichtingen die de lokale belangen van de huurders van Omnia Wonen 

representeren. Voor Woudenberg betekent dit concreet dat de Huurders Belangen Vereniging 

Woudenberg (HBVW) de complexcommissie van Woudenberg wordt. Afhankelijk van de 

representatie kunnen dat in de toekomst ook meer complexcommissies zijn. Daarnaast wordt ook 

gewerkt met klantpanels en themagroepen. 

 

Om de lokale stem van Woudenberg extra te borgen, kan bij de fusie de HBVW drie bestuursleden 

afvaardigen in het algemeen bestuur van de SHOW. Een bestuurslid daarvan wordt vicevoorzitter 

van het dagelijks bestuur van de SHOW. 

 

Om ook de lokale stem en belangen van Woudenberg binnen de Raad van Commissarissen van 

Omnia Wonen te borgen, wordt deze uitgebreid van zes naar zeven leden. Deze zevende 

commissaris is een van de huidige leden van de Raad van Commissarissen van Vallei Wonen. 

Volgens de wet moet de zevende commissaris een huurdercommissaris zijn. Daarom wordt de 

keuze voor het zevende lid in goed overleg met de huurdersorganisaties gemaakt. 





 
 

 

  
 
 
 
 
 
Sociaal domein 
Voor Vallei Wonen is het beroep wat op Vallei Wonen wordt gedaan vanuit het sociaal domein, 
een belangrijk argument om te fuseren met Omnia Wonen. Omnia Wonen is een organisatie met 
circa 70 professionals. Kwantiteit en kwaliteit die Vallei Wonen met zijn beperkt personeelsbestand 
steeds moeilijker kan bieden.  
 
De werkzaamheden in en met de netwerkpartners, zoals wij die nu kennen in Woudenberg, 
wijzigen niet. Zoals aangegeven in ons gesprek wordt de fusieorganisatie een krachtige en 
professionelere netwerkorganisatie die door de fusie professionaliteit, landelijke ervaring en 
innovatie bijdraagt aan het sociaal domein van Woudenberg. Hiervoor komt de belangrijke lokale 
inbreng vanuit het vaste lokale team van Woudenberg en expertise vanuit de moederorganisatie 
aan tafel.  
 
Continuering van beleid 
Voor alle gemeenten van de fusieorganisatie geldt dat (des)investeringen door de corporatie 
worden gedaan op basis van gevalideerde behoefte en mits financieel mogelijk. Indien nodig moet 
geprioriteerd worden, zoals in het fusiedocument omschreven. 
 
Voor Woudenberg is afgesproken dat Vallei Wonen een meerjarenbegroting (2019-2029) en 
prestatieafspraken heeft gemaakt. De fusiecorporatie respecteert, binnen de hierboven genoemde 
kaders, de meerjarenbegroting en de prestatieafspraken alsook de status van de volkshuisvesting 
in de gemeente Woudenberg. Hierdoor blijven de (des)investeringsmogelijkheden in Woudenberg 
op zijn minst gelijk aan de situatie zonder fusie.   
 
Vertrouwende u een goede nadere toelichting te hebben gegeven, 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Monique Govers       Marcel Meulen 
bestuurder Omnia Wonen     bestuurder Vallei Wonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




