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Woudenberg , 16 augustus 2019
Betreft: reactie zienswijze fusie

Geacht college van Burgemeester en Wethouders ,
Op 30 juli 2019 hebben wij uw zienswijze op de voorgenomen fusie met Omnia Wonenontvangen . Via deze brief geven wij u graag onze reactie op de zienswijze .
Bezit fuslecorporatieZoals u terecht aangeeft is de fusiecorporatie actief in 13 gemeenten na de fusie . In degemeenten binnen de woningmarktregio wordt nauw samengewerkt en worden afsprakengemaakt die passend zijn voor de betreffende gemeenten . Na de fusie gaat de fusiecorporatieook nauw samen werken met en binnen de gemeente Woudenberg . Hiervoor werken we vanuithet huidige construct voor samenwerken en hetmaken van prestatieafspraken met degemeente en de huurdersbelangenorganisatie .
Gevolgen & effecten voor huurders / lokale bindingIn het kennismakingsgesprek van 24 juni is aangegeven datde vuistregel is dat er per 1 .000woningen een team lokaalactief is . In de zienswijze geeft u aan dat u zich hier zorgen overmaakt omdat dit team ook de woningen in Amersfoort beheert. Hier is waarschijnlijk eenmisverstand ontstaan . De huidige medewerkers van ValleiWonen willen wij graag inzetten voorhet beheer van de woningen in Woudenberg . Daarmee behouden we de bekendheid met dehuurders en de woningen . Deze medewerkers vormen samen met de medewerkers vanAmersfoort één team . De omvang van het team wordt conform de vuistregel bepaald .
De teamswerken lokaal, in de wijken en zijn daar dus zichtbaar De tevredenheid van de huurderheeft voor ons prioriteit. Het dienstverleningsconcept van Omnia Wonen is daar in de allereersteplaats op ingericht. Voor ons betekent het datwe dichtbij de huurder willen werken , dus lokaal enin de wijken , en dat we daar optimaal zichtbaar zijn . Dit levert lokale binding op die naar onzeovertuiging de huurder hetmeeste dient. Vanzelfsprekend leidtde samenhang van Ahuurderstevredenheid , hetkunnen bedienen van belangen van de (andere ) stakeholders en hetbeheersen van de kosten ertoe dat wij ons telkens zullen verhouden tot de ontwikkelingen die zichin de omgeving voordoen en dat wij ons aanpassen als de omstandigheden dat nodig maken .
Zoals omschreven gaan we in 2020 het gesprek aan over de kantoor - en baliefunctie . Wij gaan ervanuit dat wij samen tot een passende uitkomst komen .



De samenwerking met Coöperatie DeKleine Schans past in het leefbaarheidsbeleid van defusieorganisatie . Zoals in onze aanvullende brief van 26 juni 2019 al gemeld , is het bieden vankwantiteit en kwaliteit door ValleiWonen aan de samenwerking met Cooperatie De KleineSchans en het sociale domein steeds moeilijker door het afnemende personeelsbestand bijValleiWonen . Daar staattegenover dat de fusieorganisatie een krachtige en professioneleorganisatie wordtmetinnovatieve kracht en die ervaring kan inbrengen voorhet sociaal domeinvan de gemeente Woudenberg. Hiervoor komtde belangrijke lokale inbreng vanuit het lokaleteam van Woudenberg en expertise vanuit de moederorganisatie aan tafel.Metde directeurvan Cooperatie De Kleine Schans is deze ontwikkeling al besproken en enthousiastontvangen .
Behoud investeringscapaciteit voor de gemeente WoudenbergIn uw zienswijze geeft u aan dat de toevoeging van het bezit van ValleiWonen aan hetbezitvan de fusieorganisatie geen gevolgen mag hebben voor de ambitie en investeringscapaciteitvan ValleiWonen ten aanzien van de verdere verduurzaming en groot onderhoud binnen degemeente Woudenberg , U geeft aan dat u hier een concreet inzicht in wilt . In onsfusiedocument is op pagina 10 vermeld dat Vallei Wonen binnen de verplichte financiële kadersvan de Aw en hetWSW vanuit haar vermogen en kasstromen van 2019, prestatieafspraken eneen meerjarenbegroting 2019 - 2029 heeft gemaakt voor (des investeringen in Woudenberg . Opdezelfde pagina van het fusiedocument is expliciet aangegeven dat de fusieorganisatie , binnende kaders en van de verdeling van het vermogen als gesteld in het fusiedocument, devigerende meerjarenbegroting 2019-2029 van ValleiWonen , de gemaakte prestatieafsprakenvan ValleiWonen alsook de status van de volkshuisvesting in de gemeente Woudenbergrespecteert. Daardoor blijven de (des investeringsmogelijkheden in Woudenberg gelijk aan desituatie zonder fusie .
SynergievoordelenU geeft in uw zienswijze aan dat de synergievoordelen van de fusie ten goede moeten komenaan de volkshuisvestelijke belangen van de gemeente Woudenberg . De huidige organisatie vanOmnia Wonen is actief in 12 gemeenten en scoort op bedrijfslasten gelijk aan het gemiddeldevan de sector. De huidige organisatie van ValleiWonen is actief in één gemeente en scoort invergelijk slecht op bedrijfslasten . Door de samenvoeging worden de hoge bedrijfslastengedempt en resulteert dit in een geprognosticeerd efficiencyvoordeel. Dit voordeelwordt ingezetvoor de volkshuisvestelijke opgave in alle dertien gemeenten .
PrestatieafsprakenOp het onderdeel prestatieafspraken geeft u aan er vanuit te gaan dat deze gemaakt wordendoor de vicevoorzitter van de SHOW en de huidige bestuursadviseur van Vallei Wonen .Wienamens de Stichting Huurderbelangen Omnia Wonen (SHOW ) de prestatieafspraken maakt, iseen bevoegdheid van de stichting en niet van de fusieorganisatie . Welkunnen hier in demeerjarige samenwerkingsovereenkomst over de prestatieafspraken tussen de drie partijenafspraken over gemaaktworden . De betrokkenheid van de huidige bestuursadviseur van ValleiWonen heeft voor de fusieorganisatie zeker een meerwaarde . Afhankelijk van haar positie in defusieorganisatie zullen we haar betrekken bij de prestatieafspraken .
WoningverkoopIn het fusiedocument staat dat zowel Omnia Wonen als ValleiWonen in deze een vergelijkbaarbeleid hanteren : 'verkopen kan enkelmet als doel om de opbrengsten te investeren innieuwbouw in de kernregio '. Dit betreft het huidige beleid van Omnia Wonen . Het beleid vanOmnia Wonen is daarbij vooral gericht op de eventuele verkoop van woningen buiten hetkerngebied om investeringen in nieuwbouw binnen het kergebied mogelijk te houden . Daarbijis het uitgangspunt dat de omvang van de woningportefeuille van Omnia Woolfen gelijk blijft .Het huidige beleid van ValleiWonen is datwoningen niet verkochtworden , tenzij hier naarinzicht van ValleiWonen een bedrijfseconomische noodzaak toe is . Uitzonde ing hierop is de



kopen en weer opnieuw te verkopen . Dit beleid is in de prestatieafspraken afgesproken met degemeente Woudenberg en de HBWW .
De fusiecorporatie heeftmomenteel geen intentie of reden om na te denken over verkoop vanwoningen in Woudenberg . Als dit aan de orde komt, dan ligt hier een gevalideerde behoefte aanten grondslag. Dit kan bijvoorbeeld leegstand zijn ofvervanging voor andere woningen of anderaanbod . In dat geval treden wemet de gemeente in overleg hierover .
Wonen , leefbaarheid & zorg
Voor de beantwoording van dit onderdeelverwijzen wij naar ons antwoord bij het onderdeel:Gevolgen & effecten voor huurders / lokale binding .
Algemene zaken
HuurdersparticipatieDe HBWW is actief betrokken bij het fusietraject . Dit is ook wettelijk geborgd .De huurdersparticipatie wordt gecontinueerd met de huurdersbelangenorganisatie van defusieorganisatie . Zij zullen net als de HBW een actieve rol op zich nemen .
Rvc
Bij een fusie loopt de zittingstermijn van commissarissen door. Dit betekent dat het lid van deRyC van Vallei Wonen welke plaats neemt in de RyC van de fusieorganisatie zijn of haartermijn volkan maken . De voorgenomen teruggang in 2021 naar 5 leden komttot stand doordatde zittingstermijn van twee leden van de huidige RvC van Omnia Wonen eind 2020 afloopt.
Openstaande kwesties
Zoals u zelf al aangeeft gaan bij de fusie alle rechten en plichten van Vallei Wonen over op defusieorganisatie . U geeft aan dat u het van groot belang vindt datde afrekening van dedriepartijen -overeenkomst voor woningen in Het GroeneWoud fase Il afgehandeld is voor defusie . Dit is ook het streven van ValleiWonen , maarwij zijn daarbij ook afhankelijk van deandere twee partijen waar de gemeente er een van is .

enPrestatieafspraken
Hetmaken van de prestatieafspraken 2020 de komende maanden gaat door zoals u van ValleiWonen gewend bent. Omnia Wonen wordt als beoogd fusiepartner hierin uiteraardmeegenomen .
Geldleningen
De geldleningen waarvoor de gemeente Woudenberg een achtervang positie heeft worden éénop één overgedragen bij de fusie .
Tot slot
Net als u rekenen wij op een voortzetting van de goede onderlinge samenwerking . Wij hopendat u met deze beantwoording positief tegenover de voorgenomen fusie staat. Uiteraard zijn wijbeschikbaar voor een nadere toelichting.
Met vriendelijke groet, mede namens Monique Govers, bestuurder Omnia Wonen ,

Malfelguien




