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Datum  : 26 oktober 2018   
Onderwerp : Uw verzoek punten aan te dragen ten behoeve van een Haalbaarheidsonderzoek   

fusie woningcorporaties in de gemeente Krimpenerwaard 
Ons Kenmerk : IvV/26102018/061 
 
 
Geachte directeur en leden van de raad van commissarissen, 
 
Naar aanleiding van bovengenoemd verzoek delen wij het volgende mee. 
Zoals u bekend heeft Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (Huurdersbelang) zich uitgesproken 
voor een haalbaarheidsonderzoek naar een fusie van de 4 kleine corporaties in de Krimpenerwaard 
met Qua Wonen. Deze corporatie is de grootste corporatie in de gemeente Krimpenerwaard en vaak 
richtinggevend als het gaat om zaken betreffende sociale volkshuisvesting in de gemeente. De 
gemeente Krimpenerwaard constateert in de Perspectiefnotitie van Atrivé dat; ‘ten aanzien van 
strategie en uitwerking Qua Wonen een voortrekkersrol vervult’.                        
Deze corporatie dient naar onze opvatting dan ook deel uit te maken van een 
haalbaarheidsonderzoek naar fusie.   
 
Een onderzoek naar een fusie van de 4 kleintjes wijzen wij af, onder meer  gelet op de zeer beperkte 
omvang van deze corporatie en vanwege de reële aanname dat Groen Wonen Vlist (GWV) vooral als 
leverancier van de kleintjes zal gaan fungeren dan als afnemer.  Dit betekent een forse onbalans.                                                                                                                                                       
Dat is onze conclusie na zorgvuldige bestudering van de door Atrivé uitgebrachte 
Perspectiefnotitie’/Verkenning 4 corporaties Krimpenerwaard.                                                                                                                                                        
Het is onze stellige verwachting dat gelet op de gevraagde deskundigheid, professionaliteit  er dan 
nog steeds onvoldoende sprake is van een slagvaardige organisatie die volwaardig kan presteren op 
het gewenste niveau en op het gebied van de (toekomstige) lokale en regionale sociale 
volkshuisvesting. Mede in het licht van de enorme toekomstige uitdagingen, zoals 
verduurzamingsopgave/energietransitie van de woningvoorraad.    
 
Geschiedenis 
Na de fusie in 2010/2011 van de Woningbouwvereniging Haastrecht-Vlist en Woningbouwvereniging 
Stolwijk tot de huidige corporatie Groen Wonen Vlist, wensen wij niet opnieuw geconfronteerd te 
worden met een, in onze ogen veel te kleine en minimale corporatie. Van 1044 (huidig aantal 
woningen GWV) naar 1937 woningen na een fusie zet nog steeds geen zoden aan de dijk.  Deze 
fusiecorporatie blijft, als het gaat om professioneel, deskundig en toekomstig acteren op het gebied 
van de volkshuisvesting, naar onze verwachting in alle opzichten te kwetsbaar en zal na een aantal 
jaren opnieuw geconfronteerd worden met de noodzakelijkheid van een fusie. De meerwaarde van 
het thans te onderzoeken model is ons dan ook veel te beperkt en niet gericht op het alomvattende 
belang van de sociale volkshuisvestingproblematiek in de Krimpenerwaard.    
 
Voorstel 
Het bestuur van Huurderbelang stelt, bestuur en RVC van Groen Wonen Vlist, voor  een opdracht 
te geven voor een haalbaarheidsonderzoek naar de fusie van de 4 kleine corporaties met Qua 
Wonen ofwel een fusie van 5 corporaties in de Krimpenerwaard. 
 
Proces 
Huurdersbelang is door u niet specifiek geïnformeerd over wat er aan  informatie beschikbaar is om 
zinvolle suggesties te doen voor een fusieproces , een en ander gebaseerd op de vigerende wet- en 
regelgeving. Zoals bijvoorbeeld Woningwet, Besluit toegelaten instellingen en de mogelijkheden voor 
Huurdersorganisaties een rol te spelen in een fusieproces. Wij vinden dit een gemis en verzoeken u 
dit alsnog te organiseren.  
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Wij achten het raadzaam, voor wat betreft het voorbereiden en later eventueel in te dienen voorstel 
tot een voorgenomen fusie, goede nota te nemen van hetgeen is beschreven in de brochure 
´Juridische fusies een of meer woningcorporaties´ van de Autoriteit woningcorporaties. Wij 
verzoeken u hetgeen daarin is beschreven aan noodzakelijke stappen en in te dienen documenten te 
volgen en dit ook aan Huurdersbelang kenbaar te maken.   
 
Huurdersbelang vindt het naast de in bovengenoemde brochure beschrevene ook noodzakelijk om 
eigen punten/suggesties mee te nemen in een haalbaarheidsonderzoek naar welke fusie dan ook. 
Onze punten kunnen identiek zijn met zaken die in bovengenoemde brochure of andere van belang 
zijnde voorschriften zijn beschreven.  
Vanwege de relatief korte termijn waarop ons bestuur deze punten bij u kenbaar moest maken is dit 
hier en daar, qua ordening van onderwerpen en punten, helaas wat ongestructureerd. Deze 
relevante punten zijn opgetekend tijdens een brainstormsessie van het bestuur en geven een goed 
beeld van de daarin van de daarin geformuleerde vragen, standpunten, wensen en opmerkingen van 
het voltallige bestuur.                                                                                   
 
Wij verwijzen u dan ook graag naar de punten in bijgevoegde bijlage waarvan de beantwoording en 
het meenemen daarvan in het haalbaarheidsonderzoek ook van belang is voor de door 
Huurdersbelang (mocht de door u gewenste fusie haalbaar zijn) in te dienen zienswijze bij de 
Autoriteit Woningcorporaties.  
Wij zeggen u alvast dank voor het opnemen van onze punten in een haalbaarheidsopdracht  en het 
beantwoorden van onze vragen en zien uw  schriftelijke reactie hierop tegemoet.  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, 
 
 
w.g.  
 
 
Mw. I. van Vliet, secretaris                 dhr. B.H. Noorlander, voorzitter. 
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Bijlage: Vragen over- en aandachtspunten voor het formuleren van een fusie-opdracht 
 
 

1. Is er een, ondertekende intentieovereenkomst afgesloten tussen de corporaties waarin de 
belangrijkste voorwaarden zijn vastgelegd, b.v. rondom de inrichting van de governance als 
de vereiste/wenselijke kwaliteit van het bestuur en RvC.                                                                 
(Toelichting, dit geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen, RvC, bestuur, medewerkers, 
huurdersorganisatie en overige belanghouders) 
 
1a. Aan welke criteria dient een fusiepartner te voldoen en op welke wijze hebben deze een 
meerwaarde die de corporatie voor ogen staat na de fusie.   
 

2. Welke procesafspraken zijn er gemaakt en over welke punten zijn er mogelijk al 
principebesluiten zijn er al genomen. 
 

3. Welke duidelijke opdracht heeft de bestuurder geformuleerd richting RvC die ook haar 
goedkeuring hieraan heeft verleend. 

 
4. Heeft de bestuurder en/of RvC het plan van aanpak voor het haalbaarheidsonderzoek al 

besproken c.q. goedgekeurd. 
 

5. Is er een afzonderlijkplan van aanpak van- en voor  alle betrokken corporaties. 
 

6. In het haalbaarheidsonderzoek zal de financiële positie van alle corporaties en 
vooruitzichten, ook afgezet tegen de verduurzaming voor de komende 10 jaren een 
prominente plek moeten krijgen. Een goed inzicht hierin is onontbeerlijk. 
 

7. Duidelijk maken op welke onderdelen de fusie de corporaties dient te verstevigen, dus 
meerwaarde van de fusie aantonen. 
 

8. Duidelijk maken op welke onderdelen de fusie de corporaties dient te verstevigen, dus 
meerwaarde van de fusie aantonen. 
 

9. Aangeven welke (financiële) risico’s er aan verbonden zijn door middel van een financiële 
meerjarige analyse. 
 

10. Wat is de volkshuisvestelijke opgave- en ontwikkelingen voor de komende 10 jaar voor de 
fusie-corporatie. 
 

11. Nu al  aangeven en motiveren, welk profiel de fusiecorporatie straks wil hebben en wat de 
belangrijkste karakteristieken van de organisatie moeten zijn en duidelijk maken welke 
complementaire aspecten aan de orde zijn 

. 
11a. Beschrijving  synergetische aspecten   
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12. Kernkwaliteiten van organisatie, bestuur en raad van toezicht en medewerkers formuleren. 
Deze dienen uiteraard ook te passen bij de ambitie van de nieuwe corporatie. 

 
13. Risico’s, bedreigingen , sterke en zwakke punten van de fusiecorporatie in beeld brengen. 

 
14. Consequenties duidelijk maken van het  verbreken van de samenwerking 

Woningbouwvereniging Reeuwijk door Groen Wonen Vlist, ook b.v. personele effecten. 
 

15. Inzicht geven in hoe het nieuwe bestuur en Raad van Commissarissen tot stand gaat komen 
en hoe wordt omgegaan met de huidige bestuurders en personeelsleden. ( Worden de 
huidige bestuurders en medewerkers allen ontslagen en vervolgens uitgenodigd opnieuw te 
solliciteren of anderszins.)  Komt er dan bijvoorbeeld een Plaatsing Adviescommissie. Zo ja 
dan wil Huurdersbelang deel uitmaken van deze commissie. 
 

16. Wat zijn de personele/financiële  consequenties van een fusie. Wordt er bijvoorbeeld na 
fusie een verplicht scholingsprogramma voor de personeelsleden die in dienst mogen blijven 
aan gekoppeld. Dit om de noodzakelijke competenties en deskundigheid te verbeteren en te 
laten voldoen aan de eisen die het werken bij een grotere  corporatie vereist. 
 

17. Nu al dient er naar onze mening te worden aangegeven in welke plaats  men het centrale 
kantoor van de fusiecorporatie gaat vestigen. (Huurdersbelang is overigens tegen het 
vestigen van allerlei steunpunten, bij kantoortjes, servicepunten of iets dergelijks in de 
kernen.) Lokale verbondenheid moet vooral terug te vinden zijn in optimale en snelle 
dienstverlening en is niet afhankelijk van een fysiek loketje in alle kernen. 
 

18. Woningstichting Gouderak zit voor de WSW in de hoogste risico categorie. Hoe verhoudt zich 
dit voor de fusiecorporatie. Moet straks de sterkste schouder, Groen Wonen Vlist de 
zwaarste (financiële) lasten dragen, dus ook van de 3 kleintjes. (zie ook eerdere vragen over 
de financiën). 
 

19. Cultuurverschillen in beeld brengen en aangeven hoe te komen tot één sterke toegevoegde 
waarde. 
 

20. Huurdersbelangen dienen op een volwaardige en gelijkwaardige manier aandacht te krijgen 
en te worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek. Dit in het belang van de nieuwe 
organisatie. 
 

21. Beperking bedrijfslasten, deze moeten fors dalen. Sommige corporaties zitten hoog in de 
boom. Welke maatregelen gaan er genomen worden om deze lasten zoveel mogelijk te 
beperken. Aangeven wat materiele en personele effecten zijn. 
 

22. Wat is het plan van aanpak voor b.v. het realiseren van ouderenhuisvesting. 
 

23. Huurdersorganisatie voorlichten, informeren over de positie in een fusieproces en 
meenemen in het proces. Tevens voorlichting geven over  wat het instemmingsrecht 
betekent met betrekking tot een fusie. 
 

24. Aangeven met welke regionale afspraken er moet er rekening worden gehouden en welke 
consequenties dit heeft. 
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25. In  beeld brengen of de beoogde fusie van de 4 kleine corporaties kan voldoen aan het  
recent geformuleerde beleid van de gemeente Krimpenerwaard om 7000 tot 10.000 
woningen bij te bouwen in de diverse kernen. M.a.w. is een corporatie, van ruim 1900 
woningen en bijbehorende organisatie,  voldoende deskundig, professioneel en financieel in 
staat de bijbehorende taakstelling uit te voeren. 

 
26. Huurderbelang opteert na een fusie, vooralsnog, voor de verenigingsvorm. Aangeven welke 

consequenties de te kiezen rechtsvorm heeft voor leden van de huidige verenigingen. GWV  
dient ook aan te geven welke rechtsvorm zij prefereert. Vereniging of stichting. 
 

27. Duidelijk maken welke rol en bevoegdheden leden van de vereniging hebben in en tijdens 
het fusieproces. 
 

28. Proces/projectbedrag aan betrokken Huurdersorganisaties beschikbaar stellen voor het 
inhuren van deskundigheid, b.v. second opinion voor het uit te brengen 
haalbaarheidsonderzoek, en professionele ondersteuning tijdens dit fusieproces.  Vooralsnog 
stellen wij een bedrag voor van 10.000, euro. Efficiency voordelen dienen ten goede te 
komen aan de huurdersvoorzieningen. 
 

29. Wat gaat er gebeuren met de Verenigingsreserve van Groen Wonen Vlist. 
 

30. Stel dat er gefuseerd gaat worden met 4 of de door ons gewenste 5 woningcorporaties. Wat 
wijzigt dan in de positie van de huurdersorganisaties Haastrecht, Stolwijk, Vlist. Denk hierbij 
ook aan schaalverschillen en interne democratie.   
 

31. Past deze fusie bij de strategische doelen en vraagstukken van alle corporaties in de 
Krimpenerwaard dus ook in Federatief verband.   
 

32. Welk beoordelingskader hanteert bestuurder maar ook de RvC om hierover een 
weloverwogen besluit te nemen om al dan niet voor fusie te kiezen. Dit kader s.v.p. delen 
met Huurdersbelang. 
 

33. Wat is de expliciete rol van een bestuurder, Raad van Commissarissen en 
Huurderorganisaties in een fusieproces. 
 

34. Op welke wijze gaat er geïnvesteerd worden in onderling vertrouwen en wederzijds 
commitment, bij welke fusie dan ook. 
 

35. Duidelijk maken hoe de organisatie  flexibel kan inspelen op de elkaar steeds sneller elkaar 
opvolgende ontwikkelingen en voldoende wendbaar is en blijft om te voldoen aan de door 
de omgeving gestelde eisen.   
 

36. Opstellen fusie-effectrapportage 
36a. Beschrijvingen uitdagingen fusiecorporatie. 
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37. Financiële continuïteit. Het voldoen aan normen WSV en Aw Inzicht verstrekken in welke 
staat alle woningen, gebouwd tot en met 2015,  zich bevinden. Met tevens een analyse van 
welke wooncomplexen er binnen 10 jaar ingrijpend verbeterd of vervangen moeten worden 
en financiële gevolgen hiervan.    

 
38. Huurdersorganisaties betrekken bij het definitief opstellen van de bieding. 

 
39. Aantonen, bijvoorbeeld door middel van een haalbaarheidsonderzoek dat het belang van 

een fusie beter is gediend door een fusie van de  4 kleintjes dan een fusie met 5, dus inclusief 
Qua Wonen. Huurdersbelang wil een afweging kunnen maken. 
 

40. Wie wordt de verkrijgende rechtspersoon en de verdwijnende rechtspersonen. 
 

41. Gesprek arrangeren met GWV en Huurdersbelang met directie van Qua Wonen in verband 
met het uitbreiden van de opdracht. Namelijk een haalbaarheidsonderzoek naar een fusie 
met de 4 kleine corporaties en Qua Wonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


