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- Kennis nemen van de ingediende zienswijzen bij het
De Woningwet 2015 bevat nieuwe bepalingen ten aanzien voorstel voor het aanwijzen van een regionaal
van het werkgebied van woningcorporaties. Deze
werkgebied voor de woningcorporaties in Hart van
bepalingen zijn bedoeld om de lokale verankering van
Brabant en West Brabant.
woningcorporaties te versterken. Aan gemeenten is
- In te stemmen met de 2 genoemde beslispunten
gevraagd om voor 1 juli 2016 voorstellen te doen over de
ten behoeve van het doen van een voorstel aan de
door hen gewenste regio-indeling, waarna de Minister de
minister om de regio´s Hart van Brabant en Westindeling in regio's vaststelt. De gemeenten in de regio´s
Brabant aan te wijzen als werkgebied voor de in de
Hart van Brabant en West-Brabant hebben in maart 2016
regio´s actieve woningcorporaties zoals beschreven
besloten een gezamenlijk voorstel voor te bereiden voor
in de bijgevoegde nota.
de aanwijzing van een regionaal werkgebied voor de in de
regio´s werkzame woningcorporaties. Op 10 mei hebben
de colleges van de 24 betrokken gemeenten ingestemd
met het voorstel en het voorstel conform de Woningwet
voor zienswijzen toegezonden aan de betrokken
woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten
buiten de voorgestelde regio waar de betrokken
woningcorporaties woningbezit hebben. Er zijn van 27
betrokken partijen zienswijzen ingediend. Geen van de
zienswijzen geeft aanleiding tot aanpassing van het
voorstel aan de minister.
Beslispunten:
1. Kennisnemen van de zienswijzen en de zienswijzennota
2. Instemmen met het voorstel aan de minister om de
gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Breda, Drimmelen, Dongen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk,
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen,
Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert op grond van
artikel 41, lid d van de Woningwet aan te wijzen als
kernwerkgebied voor de woningcorporaties: AlleeWonen,
Casade, Goed Wonen, ’t Heem, Huisvesting Bejaarden
Oosterhout, Laurentius, Leystromen, Stadlander,
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Thuisvester, TIWOS, TBV, Volksbelang, WonenBreburg,
Woonkwartier, Woonstichting Etten-Leur, Woonstichting
Geertruidenberg en Woonstichting Woensdrecht.
Beoogd resultaat
Het zorgen voor een regio-indeling waarmee de
volkshuisvestelijke opgaven voor de regio optimaal worden
gediend.

