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Geachte heer Meulen,  

 

Hartelijk dank voor de bieding 2020 op de Woonvisie 2019+ welke wij op 27 juni jl. van 

u hebben ontvangen. Vanwege de vakantieperiode heeft onze inhoudelijke reactie wat 

langer op zich laten wachten, echter hiervan hebben wij u op de hoogte gebracht.  

 

Het Bod 2020 is de basis om de prestatieafspraken voor 2020 te maken. De uitvoering 

van de prestatieafspraken 2020 ligt, naar alle waarschijnlijkheid, in handen van de 

fusieorganisatie Omnia Wonen.  

Over deze voorhanden zijnde fusie lezen wij in het Bod 2020, niets terug. In het Bod 

2020 komen wel veel andere (actuele) zaken uit 2019 naar voren en het verbaasd ons 

dan ook dat er over de fusie met Omnia Wonen niets terug te vinden is.  

 

Wij reageren hieronder graag op een aantal inhoudelijke punten uit het Bod 2020:  

 Op pagina 3 en 4 worden er diverse verwijzingen naar de focuspunten uit de 

Woonvisie 2019+ gemaakt. Deze verwijzingen zijn echter (voor een groot deel) 

niet juist en daarnaast komen ook niet alle focuspunten terug in het Bod 2020. 

 U geeft op pagina 7 aan dat Vallei Wonen meer nieuwbouwwoningen wil bouwen. 

Wij zijn enthousiast om dit te lezen en maken graag in de prestatieafspraken 

2020 afspraken met u om dit concreet te maken.  

 In het Bod 2020 benoemt u dat wij gezamenlijk, tevens ook met gezamenlijke 

verdeling qua kosten, het woningbehoefte onderzoek gaan actualiseren. Wij 

staan hier net als u positief tegenover en willen hier ook graag nadere afspraken 

over maken in de prestatieafspraken 2020.  

 De verwoording van de gemaakte afspraken rondom de 20% sociale 

huurwoningen, op bladzijde 8, zijn niet geheel juist verwoord. De juiste 

verwoording is als volgt:  

Binnen de totale woningbouwontwikkeling streven we naar een percentage van 

20% aan sociale huurwoningen. Bij ontwikkelingen vanaf 20 woningen dient 

minimaal 20% sociale huurwoningen8 te worden gerealiseerd, tenzij er financiële, 

ruimtelijke en/of maatschappelijke belangen zijn om dit niet te doen. Deze 

belangen worden in een voorkomend geval grondig onderbouwd. 
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Daarnaast hebben wij, na behandeling van de Woonvisie 2019+ door de 

gemeenteraad ook vastgesteld dat de bandbreedte, waarover u spreekt bij de 

activiteiten 2020, is bepaald op 4 jaar in plaats van de eerder genoemde vijf jaar. 

Wij hebben u hier eerder van op de hoogte gebracht, maar wellicht is dit bij het 

schrijven van het Bod 2020 aan uw aandacht ontglipt.  

 Bij het onderdeel doorstroming geeft u aan dat de regie hiervoor vooral in 

handen ligt van de gemeente. In de prestatieafspraken 2019 hebben wij 

gezamenlijk, tevens met het HBVW, afgesproken dat wij dit zien als een 

belangrijke gezamenlijke opdracht en dat alle drie de partijen de mogelijkheden 

onderzoeken en deze samen in gang zetten.  

 Op pagina 14 van het Bod 2020 spreekt u van het feit dat Vallei Wonen aanbiedt 

om de eerste oriënterende gesprekken te voeren met woningzoekenden die voor 

urgentie in aanmerking willen komen. Wij merken hier graag bij op dat dit 

concreet in onze gezamenlijke werkafspraken is afgesproken. De woonconsulent 

van Vallei Wonen voert de eerste oriënterende gesprekken met mogelijke 

urgenten en is tevens vanuit Vallei Wonen het aanspreekpunt voor Het Vierde 

Huis. Zij behandelen namens de gemeente de urgentieaanvragen.  

 In 2019 hebben wij, mede op uw verzoek, de wet aanpak woonoverlast 

Woudenberg vastgesteld.  

 Wij onderschrijven uw constatering van buurtbemiddeling in de gemeente 

Woudenberg als waardevol en een beproefd middel wordt gezien.  

 

De afspraken voor het maken van de prestatieafspraken 2020 zijn inmiddels ingepland 

en wij gaan er samen met u, en de Huurdersbelangenvereniging Woudenberg (HBVW), 

vanuit dat wij komen tot constructieve en concrete prestatieafspraken.  

 

Mocht u na het lezen van onze reactie op het Bod 2020 nog vragen hebben dan 

vernemen wij dit graag van u.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg,  

Namens dezen,  

 

 

 

 

S.M.T. van der Marck     T. Cnossen 

Gemeentesecretaris / directeur    Burgemeester van Woudenberg 
 


