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Inleiding 
Het is gebruikelijk dat een woningcorporatie jaarlijks een verslag van haar activiteiten 
opstelt en stuurt zij haar jaarverslag toe aan .de Autoriteit Wonen van het ministerie van 

Dit is- een verplichting volgens artikel 38 van de Woningwet. De gemeente heeft de 
mogelijkheid om een zienswijze bij dit jaarverslag in te dienen, indien zij iets- heeft op of 
aanI te merken aan het jaarverslag.-

Samenvatting 
2019 was kijkend naar de woningcorporatie in Woudenberg een bijzonder jaar. Het was 
het jaar waarin alle voorbereidingen voor de fusie' met Omnia Wonen werden getroffen.
Het was duidelijk merkbaar dat de focus binnen Vallei Wonen lag opde fusie met Omnia 
Wonen.

Het Jaarverslag van Vallei Wonen is een goed leesbaar document waarin de activiteiten 
van de corporatie zijn weergegeven en de financiële positie is toegelicht. In het 
jaarverslag staan geen bijzondere punten. Wij hebben het jaarverslag van Vallei Wonen 
ontvangen van Omnia Wonen .en mede gelet op de fusie .zien wij geen reden om een 
zienswijze in te dienen op het jaarverslag. We hebben in 2020 eenI nieuwe verse start 
gemaakt met. Omnia Wonen als corporatie in Woudenberg.-

Conclusie 
Het jaarverslag 2019 geeft, mede gelet op de afgeronde fusie met Omnia Wonen, geen 
aanleiding om .een zienswijze in te dienen of een reactie op te sturen.
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