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Geachte mevrouw Verdooren, 

In uw brief van 12 juli 2016 heeft u ons het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB van GroenWest 
gestuurd en verzoekt u ons college om een zienswijze te geven over de vorm waarin GroenWest de 
scheiding wil doorvoeren (een administratieve scheiding) en over de overheveling van een aantal te 
liberaliseren woningen aan de niet-DAEB. 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet op 1 juli 2015 moeten corporaties zich beperken tot 
activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting. GroenWest moet een heldere scheiding 
aanbrengen tussen diensten van algemeen economisch belang (DAEB) waarvoor ze staatssteun 
ontvangen en andere (niet-DAEB) activiteiten waarvoor ze geen staatssteun ontvangen. De wijze 
waarop deze scheiding wordt vormgeven, moet goedgekeurd worden door de minister. Belangrijk 
onderdeel van de beoordeling vormen de zienswijzen van gemeenten en huurdersorganisatie op het 
scheidingsvoorstel. 

Instemming 
Het scheidingsvoorstel van GroenWest sluit aan bij onze regionale en lokale analyse dat er een grote 
schaarste is aan sociale huurwoningen en dat corporaties de partij zijn die zich maximaal moeten inzetten 
om dat tekort te verkleinen. Hierin past het scheidingsvoorstel goed, omdat GroenWest alleen de woningen 
die verplicht moeten overgaan van DAEB naar niet-DAEB in de niet-DAEB-voorraad opneemt. Dit is positief. 

U geeft aan dat 5
0

Zo van de woningen in het niet-DAEB-segment vallen, en dat dit in de toekomst daalt naar 
4

0

zu. Hierin zitten 215 woningen (tegenover 4389 in de DAEB). Gezien dit beperkte aantal vrije 
sectorhuurwoningen kunnen wij hiermee instemmen. Mede omdat dit voor de Woerdense woningmarkt ook 
een belangrijke functie heeft, namelijk doorstroming. Dit segment wordt op dit moment onvoldoende bediend 
door de marktpartijen. 
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Kanttekeningen 

Wij plaatsen twee kanttekening bij het scheidingsvoorstel: 

1. Wij zien graag dat niet-DAEB-eenheden als winkels en garages zoveel mogelijk verkocht worden. Een 
uitzondering hierop kan zijn wanneer het afstoten van een niet-DAEB-verhuureenheid vanuit een 
beheertechnische overweging leidt tot aantoonbare inefficiëntie. Dit kan voorkomen in een gemengd 
complex. Een andere uitzondering is wanneer er leefbaarheidsproblemen verwacht worden door 
bijvoorbeeld de verkoop van garages. Verhuureenheden waarin maatschappelijke functies gehuisvest 
worden, hoeven wat ons betreft niet verkocht te worden. 

2. De opbrengst van eventuele verhuur en verkoop van niet-DAEB-bezit moet worden geïnvesteerd in de 
DAEB-voorraad of in de uitbreiding daarvan. GroenWest heeft aangegeven dat deze kanttekening aansluit 
op de voorgenomen werkwijze. Op deze manier blijft ook de investering waarvan WSW-borging op de 
gemeente drukt, qua volume in stand. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn naar 
aanleiding van onze zienswijze, dan kunt u contact opnemen met Natalie Bink via 0348-428316. 

Met vriendelijke groet, 
College van burgemeester en wethouders, 

De secretaris De burgemeest 
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