
Collegeadvies VKA bij zaak
Postregistratienummer : 231967Datum inboeken :
Internet JaGemeenteWoudenberg

Besluitenregistratie:
3704

Openbaar Ja
naar RAAD Ja
Communicatie
via COMMISSIE Nee
Anders:

OR Nee
NeeNee Europese regelgeving

Onderwerp : Bod op Woonvisie 2020 / Bevestiging voorgestelde werkwijze Woonstede
Advles 1 . Instemmen met de voorgestelde werkwijze van Woonstede zoalsopgenomen in het Bod op de Woonvisie 2020 ;2 . Bijgaande brief verzenden waarin de bevestiging van de voorgesteldewerkwijze is opgenomen .
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Inleiding
Op 28 juni 2019 heeft de gemeente het Bod op de Woonvisie 2020 ontvangen vanWoonstede. Op datmoment was er al sprake van mogelijke verkoop van alle woningenin het bezit van Woonstede in de gemeente Woudenberg. Deze woningen zijn eind 2018verkocht aan Vallei Wonen .
SamenvattingBij het uitbrengen van het Bod heeft Woonstede correct geconstateerd dat: Woonstedegeen deel uitmaakt van de woningmarktregio Amersfoort Noord -Veluwe Zeewolde enderhalve geen investeringen in Woudenberg mag doen .
Op basis van deze constatering stelt Woonstede voor dat we de 'PrestatieafsprakenGemeente Woudenberg - Woonstede 2018 -2019' te handhaven en voor 2019 geennieuwe afspraken maken . Gedurende 2019 handhaven wij de uitgangspunten , die in lijnzijn met demeerjarenafspraken en de ' Prestatieafspraken Gemeente WoudenbergWoonstede 2018 - 2019 '.

In het beheer , het onderhoud en de toewijzing van dewoningen heeft Woonstede wijechter geen rol op dit moment. Ook heeft Woonstede wij geen plannen voor eenbijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid , omdat zij geen deel uitmakenvan de woningmarktregio Amersfoort Noord -Veluwe Zeewolde en derhalve niet zondermeer investeringen in Woudenberg mogen doen .
Woonstede gaat er dan ook vanuit dat ons bod op de woonvisie zich beperkt tot debovenstaande constatering en dat wij derhalve niet komen tot prestatieafspraken . Deafspraak over de overdracht van teruggekochte woningen aan Vallei Wonen blijftnatuurlijk bestaan .
Door middel van het verzenden van bijgevoegde brief worden bovenstaande afsprakenschriftelijk bevestigd .
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