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Reactie ValleiWonen op Bod 2020 en zienswijze jaarverslag 2018 blad 2 van 2

InleidingOp 27 juni 2019 hebben wij van ValleiWonen het Bod 2020 ontvangen . Daarnaast
hebben wij op 30 juli 2019 van ValleiWonen hun jaarverslag 2018 ontvangen .
Op beide documenten heeft de gemeente gereageerd door middel van een reactie op
het Bod 2020 en een zienswijze op het jaarverslag 2018 .
Op 4 oktober jl hebben wij van ValleiWonen een tegenreactie op beide documenten
ontvangen .
SamenvattingBod 2020
In de reactie van Vallei Wonen zien wij geen bijzonderheden naar voren komen . De
aangestipte aandachtspunten in onze reactie komen terug en worden door ValleiWonen
verduidelijkt .Het Bad 2020 biedt daarmee de basis om te komen tot prestatieafspraken voor 2020 .
Jaarverslag 2018Naar aanleiding van onze reactie op het jaarverslag van 2017 is er afgesproken dat er in
ieder bestuurlijk overleg gekeken wordt naar de ontwikkeling van het woningbezit van
ValleiWonen . Deze actie wordt ook tijdens ieder bestuurlijk overleg uitgevoerd . Naar
aanleiding hiervan kunnen wij, net als ValleiWonen , concluderen dat het aantal
huurwoningen weer boven het niveau van 2016 is.
In haar reactie stelt ValleiWonen de volgende vraag : Waar ziet u dat wij in de
nieuwbouw onze inspanning niet leveren om tot concrete projecten te komen ?
In onze reactie hebben wij niet aangegeven dat ValleiWonen geen inspanning levert
maar dat zij zich voornamelijk afhankelijk stelt van het aanbod vanuit de gemeente . Het
is inderdaad juist dat Vallei Wonen zich actief inzet voor het bevorderen van
doorstroming rondom Wij Wittensteyn en tevens ook bezig is met plannen voor studio 's
voor jongeren . Wij willen met onze reactie Vallei Wonen graag stimuleren om vaker een
actieve rol te pakken en zelf mogelijke ontwikkelingen op te pakken .
Bovenstaande lichten wij aan Vallei Wonen toe in het eerst volgende bestuurlijk overleg .
Bijlagen :- Reactie op het Bod 2020 van ValleiWonen ;

- Reactie op uw zienswijze op het jaarverslag over 2018 van Vallei
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Woudenberg, 4 oktober 2019

Betreft: reactie op het Bod 2020 van Vallei Wonen

Geacht college ,

Hartelijk dank vooruw reactie op ons Bod voor 2020 .
In deze brief geven we u een toelichting op de opmerkingen die u maakt over hetbod.
Fusie met Omnia WonenU geeft aan dat u niets terugleest over de fusie met Omnia Wonen: '... Over dezevoorhanden zijnde fusie lezen wij in het Bod 2020 , niets terug. In het Bod 2020 komen welveel andere (actuele) zaken uit 2019 naar voren en het verbaasd ( sic ) ons dan ook dat erover de fusie met Omnia Wonen niets terug te vinden is ... ') .
Zoals in de toelichting in de begeleidende brief aangegeven worden de prestatieafspraken2020 vooraf afgestemdmet de fusiepartner Omnia Wonen . Bij de fusie gaan alle rechten enplichten van Vallei Wonen geheelover op Omnia Wonen . Het voorliggende bod van ValleiWonen is de bieding aan de huurderbelangenorganisatie en de gemeente op basis van deWoonvisie 2019 + van de gemeente . De drie partijen sluiten met elkaar een driepartijenovereenkomst op basis van het bod op de Woonvisie . DeWoningwet voorziet voor fusie eenapart traject, door middel van de mogelijkheid van het recht van een zienswijze van degemeente en het recht van instemming van de huurdersbelangenorganisatie . De gemeenteen de huurdersorganisatie hebben daar gebruik van gemaakt. Op uw verzoek is hier ook eenapart overleg voor ingepland .
Overige opmerkingenU maakt opmerkingen over de verwijzingen van de focuspunten naar het bad. Deverwijzingen zijn niet altijd juist. U heeft daar gelijk in de verwijzingen zijn abusievelijk nietgecheckt en aangepast na de laatste redactieronde.
Indien wij focuspunten uit de Woonvisie 2019 + niet genoemd hebben dan hebben wij datpunt niet als zodanig herkend of zien we er voor ValleiWonen geen rol in . Uiteraardbespreken we bij het opstellen van de Prestatieafspraken graagmet u bij welk focuspuntendie wijniet noemen u toch een rol voor Vallei Wonen ziet.

Vallei Vuonen heefthet kwaleitslabal voor woningcorporalies hju sectar



Voor watbetreft hetwoningbehoefteonderzoek werken wij inderdaad graag mee aan de
actualisatie ,Wat ons betreft geldtdaarvoor dezelfde verdeelsleutel als bij het vorige onderzoek
( 1 /3 van de kosten is voor Vallei Wonenmet een maximum van €3.500 ) .
Wij zijn akkoord met de verwoording van de gemaakte afspraken rondom de 20 % sociale
huurwoningen evenals metde bandbreedte van vier jaar .
Voor wat betreft alternatieve huisvesting om volkshuisvestelijke doorstroming te bevorderen ligt
ons inziens de regie bij de gemeente . Een deel van de doorstroming bevorderende activiteiten kan
Vallei Wonen uiteraard samen met u invulling aan geven .
Uw overige opmerkingen zijn voor ons geen aanleiding nadere opmerkingen te maken .
Met u gaan wij er vanuit datwe samen met de HBVW komen tot constructieve en concrete
prestatieafspraken voor 2020 .

Met vrieldelijke groet,

MarcelMeulen ,directeur bestuurder
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Betreft : reactie op uw zienswijze op het jaarverslag over 2018 van ValleiWonen

Geacht college ,
Hartelijk dank voor uw zienswijze .Wijhebben dezemet belangstelling gelezen en zijn blij datu zich kunt vinden in ons jaarverslag
U vraagt in uw zienswijze aandacht voor de compensatie van de vijf woningen die we in2016 teveel hebben verkocht.
Ook in de zienswijze op ons jaarverslag over 2017 noemde u dit onderwerp . Naar aanleidingdaarvan hebben wij vorig jaarmet u gesprekken gevoerd hierover. Dit leidde tot de volgenderesultaten :

Wij spraken af dat de ontwikkeling van hetwoningbezit van ValleiWonen , deprojectoverzichten van de gemeente en de ontwikkeling in aantal terugkoopwoningen inieder bestuurlijk overleg gerapporteerd en besproken wordenWij gaven in hetbestuurlijk overleg een uitvoerige toelichting over hoe wij afwegen of eenteruggekochte woning in de (sociale of vrije sector ) verhuur kan worden genomen .Wij toonden voor ieder nieuwbouwinitiatief onze belangstelling , zijn met plannen bezigom een oude werkplaats en garages te amoveren daar studio ' s voor jongeren terealiseren , en denken actiefmee om methet project Wij Wittensteyn een zo grootmogelijk volkshuisvestelijk nut te behalen door middel van doorstroombevordering, nudeze woningen zelf nietmeer tot de sociale huursector kunnen gaan behoren .
De hierboven genoemde rapportages van ValleiWonen de over ontwikkeling van hetwoningbezit en de ontwikkeling van het aantal terugkoopwoningen zijn in de afgelopen driebestuurlijk overleggen geagendeerd en besproken .
Daarin is aangegeven dat het aantalhuurwoningen weer boven het niveau van 2010 isgekomen door de oplevering van de woningen aan de prins Hendrikstraat (rapportage 2 ) .Daarnaast is het aantal woningen verder gestegen door het in verhuur nemen vanteruggekochte koopwoningen (rapportage 3 ) .

ValleiWonen heefthetkwaliteizslabel voorwoningcorporatie huurrector KW



In deze bestuurlijk overleggen heeft u nimmer aangegeven dat onze inspanningen te weinig
zijn . Wij zijn daarom ook verbaasd dat u in uw zienswijze aangeeft dat wij hiervoor (meer)
inspanningen moeten leveren .
Tot slot geeft u aan : " U stelt zich in het jaarverslag grotendeels afhankelijk van de
nieuwbouw en daarom ook van de gemeente en haar ontwikkelaars. Wij zien hierin voor
ValleiWonen ook een belangrijke rol als het gaat om inspanning om dit te bereiken " .
Graag ontvangen wij nog een toelichting op deze zin ; waar ziet u dat wij in de nieuwbouw
onze inspanning niet leveren om tot concrete projecten te komen ?

Met vrienpelijke groet,

MarcelMeulen,
directeur-


