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Oprichting stichting In West- en Midden-Brabant publiceren negen
Het college besluit,
Klik voor Wonen
woningcorporaties gezamenlijk hun woningaanbod via de
- In te stemmen met het besluit van de
site Klik voor Wonen. Woningcorporaties Mooiland,
bestuurscommissie Klik voor Wonen om een stichting
Thuisvester en WSG behoren tot deze corporaties. Samen Klik voor Wonen op te richten;
bezitten zij 133 woningen in Waalwijk.
- Dat herkend wordt dat de volkshuisvestelijke
De laatste tijd wordt er door andere corporaties, maar ook doelstellingen die Klik voor Wonen als huidig
door zorgpartijen interesse getoond om deel te nemen aan samenwerkingsverband heeft, ook binnen de nieuwe
Klik voor Wonen. Dit maakt dat de bestuurscommissie van juridische entiteit centraal staan;
Klik voor Wonen de wens heeft om een stichting op te
- Wethouder Keijzers te machtigen de bijgevoegde
richten voor Klik voor Wonen.
verklaring, zoals opgesteld door de
Redenen om de huidige samenwerking voort te zetten in
bestuurscommissie Klik voor Wonen, te
een stichting zijn:
ondertekenen.
- Een stichting is een gangbare en transparante vorm voor
een gezamenlijk platform voor woonruimtebemiddeling;
- Een stichting is niet gericht op winst en past bij een
dienstverlenende organisatie;
- Ook zorgpartijen zouden dan toegang kunnen krijgen tot
Klik voor Wonen;
- Het oprichten van een stichting biedt mogelijkheden om
de doelstellingen van Klik voor Wonen (het creëren van
een transparantere woningmarkt en het vergroten van de
toegankelijkheid voor woningzoekenden) verder uit te
bouwen.
Voor het oprichten van een stichting hebben de
samenwerkende woningcorporaties goedkeuring nodig van
de Autoriteit Woningcorporaties. Bij het vragen van deze
goedkeuring moeten de corporaties inzichtelijk maken wat
de zienswijzen zijn van de raden van toezicht, de
huurdersbelangenverenigingen en de betrokken
gemeenten. De raden van toezicht en de
huurdersbelangenverenigingen hebben inmiddels allemaal
een positieve zienswijze afgegeven.
Het oprichten van een stichting Klik voor Wonen heeft
geen gevolgen voor wijze waarop de betrokken corporaties
hun woningen publiceren en verhuren. Daarom wordt
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voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven
middels de verklaring zoals die door de bestuurscommissie
Klik voor Wonen is opgesteld.
Op 20 maart 2017 ontving het college een brief van de
Het college besluit,
heer Kees van Hulten namens de samenwerkende
- Kennis te nemen van de brief van de heer Kees van
ouderenbonden in gemeente Waalwijk. Deze brief ging
Hulten namens de samenwerkende ouderenbonden
over vorming van een Ouderenraad en sollicitaties voor de en deze te beantwoorden middels bijgevoegde
Sociale Adviesraad. De brief was ook gericht aan de
conceptbrief;
gemeenteraad.
- Een afschrift van de brief te versturen aan de
gemeenteraad met dien verstande dat op pagina 2
Het college wordt geadviseerd deze brief middels de
van de brief kwaliteiten moet worden gewijzigd in 'op
bijgevoegde conceptreactie te beantwoorden, en daarvan
het afwijzen van' en ondertekening door college.
een afschrift naar de gemeenteraad te versturen.

