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Datum: 13 juli 2017

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr.:

Van: het college van burgemeester en u po u eunrs

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Wethouder Theunis, E. Franken, W.Wille, A. Scheerhoorn, C. Steendijk

Onderwerp: Zienswijze fusie Stichting Allee Wonen en Woningstichting Etten-Leur

Bijlage:

Kennisnemen van

Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over de positieve zienswijze over de fusie tussen de
woningcorporaties Stichting Allee Wonen en Woningstichting Etten-Leur.

lnleiding

Stichting Allee Wonen heeft gevraagd een zienswijze in te dienen over de voorgenomen fusie van de
woningcorporaties Stichting Allee Wonen (hierna: AW) en Woonstichting Etten-Leur (hierna: WEL) .

Dit is een voor de Woningwet een noodzakelijke stap.

Beoogd effect

Het beoogd effect is de best mogelijke huisvesting van de doelgroep van beleid in de sociale
huursector. AW en WEL werken al langere tijd samen en willen deze samenwerking graag
intensiveren. Na een uitgebreid meen¡vaardeonderzoek in 2016 door een onafhankelijk adviesbureau is
gekozen voor een fusie. De grote organisatorische meeruvaarde en de aanzienlijke financiöle besparing
zijn hiervoor de aanleiding geweest.

I nformatie/ke rn boodscha p

1. De vier criteria die worden gehanteerd bij een beoordeling geven geen aanleiding om tegen de
fusie in verzet te gaan.
Onderstaande vragen komen bij een beoordeling aan de orde:
a. Kan aannemelijk worden gemaakt dat het belang van de volkshuisvesting met de fusie

beter is gediend dan met andere vormen van samenwerking tussen beide corporaties;
b. Kan aannemelijk worden gemaakt dat de lokale binding voldoende is gewaarborgd; waarbij

wij in onze reactie speciaal aandacht vragen voor de specifieke situatie op de
Roosendaalse woningmarkt voor sociale woningbouw;

c. Worden de prestatieafspraken voldoende geborgd;
d. ls de financiële continuiTeit van de fusiecorporatie in voldoende mate gewaarborgd.

2. De financiële besparing komt volledig ten goede aan de volkshuisvestelijke opgave.
De komende 5 jaar zal door de fusie van de corporaties een financiële besparing ontstaan van
€ 12 miljoen. De corporaties hebben aangegeven dat deze besparing volledig ten goede komt
aan de volkshuisvestelijke opgave.

3. Een fusie levert voor beide corporaties een aantal meerwaarde op:
a. De investeringscapaciteit neemt toe, waardoor de corporaties in staat zijn om te blijven

investeren in thema's als betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit, door het bouwen en
verduurzamen van sociale huurwoningen.

b. De fusíe heeft daarnaast een organisatorische meeruvaarde; het leidt tot een versterking
van de schaal en omvang van beide organisaties, grotere effectiviteit en daarmee tot
lagere organisatiekosten.

4. Lokale verankering en verbinding is van groot belang.
De bestaande vestigingen blijven na de fusie in stand, waarbij een vestigingsmanager voor de
stakeholders als aanspreekpunt geldt. Samen met het bestuur zullen de vestigingsmanagers
verantwoordelijk zijn voor prestatieafspraken en portefeuillestrategie.



Daarnaast heeft elke vestiging één of meerdere wijkteams voor de directe klantcontacten. Deze
wijkteams houden zich bezig met klantdienstverlening, bewonersparticipatie, zeggenschap, maatwerk
en wijkontwikkeling.

Kanttekeningen

Ondanks dat er geen bezwaren zijn tegen de voorgenomen fusie en een positieve zienswijze is
afgegeven, hebben we AW gewezen op de volgende aandachtspunten.

Roosendaal kent ten opzichte van Etten-Leur en Breda een andere woningmarkt, nu maar ook in de
toekomst. Waar er in Etten-Leur en Breda sprake is van een groeiende doelgroep van beleid, en er dus
meer sociale huurwoningen nodig zijn, kent Roosendaal een stabilisatie van de vraag naar sociale
huurwoningen.
ln Roosendaal zal sprake zijn van een specifieke bedrijfsstrategie. Vervanging en transformatie zullen
belangrijk zijn. De demografische ontwikkelingen wijzen immers op meer vraag naar woningen voor
één- en tweepersoonshuishoudens. Allee Wonen heeft hier nu nog geen beleid op geformuleerd,
inhoudelijk en financieel.
Wij hebben Allee Wonen exclusief erkenning en aandacht gevraagd voor bovenstaande situatie en
hebben hen verzocht aan te geven hoe AW en WEL borgen dat er voldoende investeringen naar
Roosendaal gaan en hoe het aanbod en de kwaliteit van de sociale huurwoningen op peil zullen
blijven.

Ondanks dat uit de risicoanalyse blijkt dat dat de uitgangspositie goed is, is er alleen een controle
uitgevoerd op de meerjarenbegroting. AW hebben we aangegeven, dat we ervan uitgaan dat alle cijfers
in de beoordeling door de Ministere en de Autoriteit Corporaties op juistheid, betrouwbaarheid en/of
volled igheid worden gecontroleerd.

Vervolg(procedure)
Het voornemen van beide corporaties is om per 1 januari 2018 juridisch te fuseren tot één toegelaten
instelling. Deze zienswijze maakt deel uit van het dossier dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
Minister en de Autoriteit Woningcorporaties.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosen
De secretaris,
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