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Inleiding 
Jaarlijks doet Vallei Wonen verslag van haar activiteiten en stuurt zij haar Jaarverslag 
toe aan de Autoriteit Wonen van het ministerie van BZK. Dit is een verplichting volgens 
artikel 38 van de Woningwet. De gemeente heeft de mogelijkheid om een zienswijze bij 
het verslag in te dienen, indien zij iets heeft op of aan te merken bij het verslag. 

Samenvatting 
Het Jaarverslag van Vallei Wonen is een goed leesbaar document waarin de activiteiten 
van de corporatie zijn weergegeven en de financiële positie is toegelicht. De activiteiten 
van Vallei Wonen komen overeen met de prestatieafspraken die zij met de gemeente 
Woudenberg hebben afgesproken. Als bijlage in het Jaarverslag 2016 is de evaluatie van 
de prestatieafspraken 2016 opgenomen. Deze evaluatie is positief. 

Er is wel een aandachtspuntje bij het onderwerp verkoop sociale huurwoningen: 

In het jaar 2016 zijn meer woningen verkocht dan gemiddeld per jaar gewenst is. Vallei 
Wonen heeft in de meerjarige Prestatieafspraken 2017-2019 met ons afgesproken dat 
zij in 2017 en volgende jaren geen huurwoningen verkopen. Reden is de toenemende 
druk op de sociale woningvoorraad. Enige uitzondering hierop is dat door Vallei Wonen 
teruggekochte woningen tegen marktwaarde of met Slimmer-Kopen-concept verkocht 
mogen worden. Dit komt ook terug in de prestatieafspraken 2018 met Vallei Wonen. Met 
deze afspraak lopen ze de achterstand uit 2016 op goede wijze in. Het is daarom niet 
nodig om een zienswijze te geven op het jaarverslag. Het Jaarverslag kan met deze noot 
ter kennisneming aan de Raad worden gezonden. 

Conclusie 
Het jaarverslag 2016 geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 


