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Inleiding 
Half 'september hebben wij van Omnia Wonen haar portefeuillestrategie ontvangen voor 
de periode 2020 2030.
In de portefeuillestrategie kijkt Omnia Wonen vooruit naar h'oe haar vastgoedportefeuille 
er over tien jaar uit moet zien. Er wordt gekeken naar de woonb'ehoeft'e van de 
doelgroepen in de.toekomst.

Omnia Wonen gebruikt haar portefeuillestrategie om een Bod richting de gemeente te 
doen, haar mee'rjarenprogramma's- voor verkoop, nieuwbouw, duurzaamheid en 
verbetering op te stellen. Ook maakt Omnia Wo'nen afwegingen op complex- en 
projectniveau en is de portefeuillestrategie de bjasis om' samen te werken met de 
partners van Omnia. Wonen om de doelen te bereiken.

Samenvatting 
Omnia Wonen heeft als doelstelling huisvesting tebieden aan de lage inkomensgroepen 
e'n de minder zelfredzamen in de samenlevingen: huishoudens die vanwege hun 
inkomen of bijzondere woonvr'aag vanuit zorg en begeleiding aangewezen zijn. op de 
sociale huurse'ctor. In deze portefeuillestrategie geeft Omnia Wonen aan hoe zijde 
opgave voor de Ikomende jaren ziet en welke keuzes zij maakt.

Kijkend naar Woudenberg geeft Omnia Wonen lijn met de resultaten uit het WBO 
2020) aan dater een hoger percentage scheefwon'ers is dan in andere gemeenten.
Doorstroming is een belangrijk aandachtspunt.

De betaalbaarheid,verduurzaming en het voorzien in 'voldoende woningen doen 
allemaal beroep op de middelen van Omnia Wonen. Ook heeft Omnia Wonen .te maken 
met een verschuiving in' de vraag naar' bijvoorbeeld meer kleine huishoudens en 
senioren.

In de portefeuillestrategie geeft Omnia Wonen aan dat er in de periode tot. 2030 extra 
isolatie aangebracht gaat worden..

In het Ze kwartaal van 2020 is het WBO 2020 opgeleverd. Omnia Wonen en de 
gemeente. Woudenberg zijn samen opdrachtgever van het WBO geweest.
Kijkend naar de portefeuillestrategie zien wij de resultaten uit het WBO 2020 nog niet .zo 
concreet terug. Doorstroming is en blijft een belangrijk aandachtspunt maar dit kwam 
ook al naar voren uit het'WBO 2018.
Tijdens _het bestuurlijk. overleg is gesproken over de. portefeuillestrategie en het feit dat 
wij de resultaten uit het WBO 12020 niet terug Izie'n.
Omnia Wonen heef-.t aangegeven 'dat dit juist is. Het opstellen van de 
portefeuillestrategie en h'et WBO 20-20 heeft gelijktijdig plaatsgevonden.
Bij de eerstvolgende wijzigingsronde (waarschijnlijk in 2021) wordt gekeken naar de 
portefeuillestrategie en worden de wijzigingen meegenomen.

Er is onderling besproken dat de uitkomsten uit het WBO 2020 nu sowieso worden 
meegenomen in de Oplegger 2020+ behorende bij de Woonvisie 2019+. Meer concrete 
afspraken over bijvoorbeeld het onderdeel doorstroming en de aantallen woningen 
worden gemaakt in de prestatieafspraken 2021.

In het bestuurlijk overleg is teruggekoppeld' aan 'Omnia Wonen dat de 
portefeuillestrategie een goed leesbaar document is. en zijn bovenstaande afspraken 
gemaakt over het vervolg.
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Conclusie 
Ten tijde van het schrijven van dit Iadvies hebben de eerste 'gesprekken voor de 
prestatieafspraken 2021 en mede omdat er ook tijdens. het bestuurlijk overleg 
gesproken is over de portefeuille strategie adviseren wij om geen schriftelijke reactie 
meer toe te sturen.

Bijlagen.'
Portefeuillestrategie 2020 2030 Omnia Wonen.


