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InleidingDeze samenwerkingsovereenkomst 2020 t / m 2023 is de opvolger van de
samenwerkingsovereenkomst 2016 t/ m 2019 en het prestatieconvenant 2017 t / m 2019 .
In de samenwerkingsovereenkomst 2016 t / m 2019 waren afspraken opgenomen over de
inrichting van het proces, de planning en de wijze waarop de partijen deelnamen aan de
prestatieafspraken .
De HBVW , Vallel Wonen /Omnia Wonen en de gemeente hebben bij de evaluatie van de
samenwerkingsovereenkomst, het prestatieconvenant en het prestatiecontract 2018 besproken
dat dit eenvoudiger en efficiënter kan . De nu voorliggende overeenkomst gaat uit van twee
documenten in plaats van drie .
Centrale vraagBent u bereid in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2020 t/ m 2023 ?
Beoogd resultaat wat)Afspraken maken over proces en thema's , waarbij deze samenwerkingsovereenkomst de basis
legt voor de jaarlijks te maken prestatieafspraken . Met de thema' s en doelstellingen
bevestigen partijen het gezamenlijke streven naar voldoende betaalbare en goed onderhouden
sociale huurwoningen in leefbare wijken binnen de gemeente Woudenberg .
KaderWoningwetHuisvestingsverordening Woudenberg 2017 - 2021Woonvisie 2019 +
ArgumentenIn de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken over proces en thema's
gemaakt en vastgesteld . Daarbinnen worden onderwerpen behandeld zoals hoe werken
partijen samen en over welke thema's worden gezamenlijke afspraken gemaakt. Deze
afspraken leggen we vast voor de duur van de samenwerkingsovereenkomst , te weten vier
jaar.
Met deze thema's en doelstellingen bevestigen partijen het gezamenlijk streven naar
voldoende betaalbare en goed onderhouden sociale huurwoningen in leefbare wijken binnen de
gemeente Woudenberg .
Vanaf 1 januari 2020 is de fusie tussen ValleiWonen en Omnia Wonen een feit . Vooruitlopend
op deze fusie is deze samenwerkingsovereenkomst voorafgaand aan ondertekening door Vallei
Wonen door hen besproken met Omnia Wonen . Hiermee zijn de afspraken in de
fusieorganisatie voor 100 % geborgd .
Duurzaamheid en Inclusie
In de samenwerkingsovereenkomst worden gezamenlijke afspraken over thema's gemaakt.
Eén van deze thema's is duurzaamheid en een ander thema is zorg , welzijn en leefbaarheid .
Duurzaamheid en inclusie wordt in deze thema's geborgd .
Maatschappelijke participatieDeze samenwerkingsovereenkomst is opgesteld in overleg met Vallei Wonen / Omnia Wonen
en de HBVW . De HBVW vertegenwoordigd de huurders , van sociale huurwoningen , in de
gemeente Woudenberg .
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Beoogd resultaat (hoe )Met een goede samenwerkingsovereenkomstwordt de basis gelegd voor de prestatieafsprakenin de periode 2020 t / m 2023 .
Financiële consequentiesN . V . T .
Aanpak / uitvoeringAls alle partijen akkoord zijn met de concept samenwerkingsovereenkomst wordt dezeovereenkomst op 11 november a . s . ondertekend .
Conclusie
Wij adviseren u in te stemmen met deze samenwerkingsovereenkomst.
CommunicatieZodra de prestatieafspraken 2020 gemaakt zijn wordt gekeken naar de mogelijkheden omrichting de inwoners te communiceren .
Bijlage ( n )- Samenwerkingsovereenkomst 2020 t/ m 2023
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