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Verzoek akkoord puzzelmodel WSG

lnleiding
Op 21. november 20L7 bent u met een raadsmededeling geïnformeerd over de positieve zienswijze van het

college over het scheidingsvoorstel van het bezit en de juridische splitsing van woningcorporatie

Woningstichting Geertruidenberg (WSG). Een eerder uitgevoerde scenario-analyse heeft uitgewezen dat het

opdelen van het bezit in acht delen financieel, volkshuisvestelijk en voor de huurders de meest solide

oplossing is. Dit voorstel en splitsing zijn nu door WSG uitgewerkt in een zogenaamde geografisch puzzelmodel

I nformatie/kernboodschap
Het geografisch puzzelmodel houdt in, dat het huidige vastgoedbezit van WSG kasstroomneutraal wordt
overgenomen door acht woningcorporaties: Thuisvester, Alwel, Casade, Woonkwartier, WonenBreburg,

Woonvizier, Stadlander en Leystromen.
Alle huurders krijgen daarmee een nieuwe woningcorporatie als verhuurder, die financieel solide is en

eveneens kan voldoen aan haar volkshuisvestelijke verplichtingen. De overnemende corporaties hebben

aangegeven dat zij de noodzakelijk aangemerkte activiteiten in de gemeenten voort kunnen zetten. De

corporaties zijn door het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) getoetst en zijn financieel gezond om
het bezit, gekoppeld aan de leningen voor de toekomst, te waarborgen.

Het bezit en een deel van de leningen van WSG zal per 1- januari 2019 overgaan naar de acht overnemende

corporaties. Door een principe van kasstroomneutraliteit (rente- en aflossingsverplichtingen zijn gelijk aan de

operationele kasstromen) kunnen niet alle leningen overgaan naar de corporaties en blijft er nog een restant

bijwsc.
Voor deze leningen bij WSG is er een saneringsbijdrage van het Rijk beschikbaar (gedeeltelijke versnelde

aflossing); de WSW neemt de overige financiële verplichtingen over.

De leningen die worden verdeeld over de acht corporaties, worden door de geografische verdeling geknipt,

zodat deze passend zijn gemaakt en gekoppeld aan het over te dragen bezit.

Bij één lening is dit echter niet mogelijk.
Deze lening, nummer L96 van WSG, zal worden geknipt en vervolgens worden ondergebracht bij Casade,

Leystromen, WonenBreburg en voor een klein resterend deel b¡j WSG. Deze corporaties hebben geen bezit in

de gemeente Roosendaal.
WSG heeft het college verzocht akkoord te gaan met het knippen van enkele leningen en het onderbrengen
van één lening bij corporaties die geen bezit hebben in Roosendaal, maar waarbij Roosendaal wel de

achtervang heeft. Het college heeft op 2 oktober jl. besloten hiermee akkoord te gaan.



Consequenties
Aangezien het risicoprofiel voor de gemeente Roosendaal door het opknippen van bedoelde lening niet
verandert, heeft het college besloten om het verzoek van de WSG positief te bevestigen en akkoord te gaan
met het knippen van enkele leningen en het onderbrengen van één lening, nummer 196 b¡j eerdergenoemde
woningcorporaties die geen bezit in Roosendaal hebben.
De WSW is in staat om de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de leningen die achterblíjven bij de
WSG te voldoen. Daarnaast blijft de achtervang door de WSW op deze leningen van kracht.

Vervolg(procedure)
U wordt op de hoogte gesteld van de verdere voortgang, indien hiertoe aanleiding bestaat.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede vo e te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en ouders van ndaal,
De eester,


