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Onderwerp : Bod 2020 , op Woonvisie 2019 + , van ValleiWonen
Advies 1 . Instemmen met het Bod 2020 van ValleiWonen ;2 . Bijgaande brief verzenden waarin een reactie , met een aantalinhoudelijke punten , gegeven wordt op het Bod 2020 .
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Bod 2020 ValleiWonen blad 2 van 2

InleidingOp 27 juni 2019 heeft de gemeente het Bod op deWoonvisie 2020 ontvangen van ValleiWonen , Vallei Wonen is op dit moment de enige woningcorporatie in de gemeenteWoudenberg. Vallei Wonen is voornemens te gaan fuseren met Omnia Wonen per 1januari 2020 .
Samenvatting
ValleiWonen heeft ons op 27 juni jl . hun bieding voor 2020 toegestuurd . Deze bieding isgebaseerd op de Woonvişie 2019 + , het actuele woonbehoefteonderzoek , het vigerendebedrijfsplan van ValleiWonen en de meerjarenbegroting van ValleiWonen .
Kijkend naar het Bod 2020 zijn er een aantal inhoudelijke punten waarop wij in onzereactie inhoudelijk terugkomen . Dit zijn , in het kader van deWoonvisie 2019 + en deafspraken die er zijn met ValleiWonen , belangrijke punten .Wij kunnen het Bod 2020 verder onderschrijven en zien hierin een goede basis om tekomen tot de prestatieafspraken 2020 .
De afspraken voor het maken van de prestatieafspraken 2020 zijn ingepland en wij gaansamen met de HBVW en VW aan de slag om te komen tot constructie en concreteprestatieafspraken .

Bijlagen :
Bod op Woonvisie 2020 Vallei Wonen ;- Aanbiedingsbrief behorende bij Bod 2020 ;


