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Inleiding 
Op 28 juni 2022 heeft de gemeente het Bod op de Woonvisie ontvangen van Woonstede.
Woonstede is, vanwege terugkoopverplichtingen op koopgarantwoningen, formeel nog 

werkzaam als corporatie in Woudenberg.

Samenvatting 
Bij het uitbrengen van het Bod heeft Woonstede correct geconstateerd dat. Woonstede geen 

deel uitmaakt van de woningmarktregio Amersfoort Noord-Veluwe Zeewolde en derhalve geen 

investeringen in Woudenberg mag doen.

In het beheer, het onderhoud en de toewijzing van de woningen heeft Woonstede echter geen 

rol op clit moment. Ook heeft Woonstede geen plannen voor een bijdrage aan het gemeentelijk 
volkshuisvestingsbeleid, omdat zij geen deel uitmaken van de woningmarktregio Amersfoort 
Noord-Veluwe Zeewolde en derhalve niet zonder meer investeringen in Woudenberg mogen 

doen.

Woonstede gaat er dan ook vanuit dat ons bod op de woonvisie zich beperkt tot de 

bovenstaande constatering en dat wij derhalve niet komen tot prestatieafspraken. De afspraak 

over de overdracht van teruggekochte woningen aan Vallei Wonen Omnia Wonen blijft 

natuurlijk bestaan.

Door middel van het verzenden van bijgevoegde brief worden bovenstaande afspraken 
schriftelijk bevestigd.
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