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Onderwerp

Voorgenomen fusie woningsticht¡ngen Domus en WoonGoed 2-Duizend

Voorstel

Geen zienswijze in te dienen tegen de voorgenomen fusie.

Inleiding

Op 2 oktober 2OI9 heeft uw college een verzoek ontvangen van woningstichting Domus,
de heer H. Oosterlee. In dit verzoek wordt gevraagd een zienswijze in te dienen tegen een
voorgenomen fusie van woningstichting Domus met woningstichting WoonGoed 2-
Duizend.

Beoogd effect/doel

Het doel van dit voorstel is Domus een antwoord te geven op het verzoek.

Argumenten

1. De fusie heeft geen gevolgen in Weert.
Domus bezit twee woonbegeleidingscentra met elk een capaciteit van 28 plaatsen in Weert
(Coenraad Abelsstraat en Graafschap Hornelaan). Deze huisvesting wordt verhuurd aan
Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg. Het betreft huisvesting voor een
specifieke doelgroep. Er zijn verder geen voornemens om het bezit in Weert uit te breiden
of af te stoten. WoonGoed 2-Duizend heeft geen bezit in Weert. Erzijn dan ook geen
gevolgen voor de fusie in Weert.

2. De samenwerking tussen Woningstichting St. Joseph en Woningvereniging
Nederweert wordt voortgezet.

Woningstichting St. Joseph, Woningvereniging Nederweert en Domus hadden een
samenwerkingsverband. Door de fusie valt Domus uit dit samenwerkingsverband. De
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samenwerking tussen de woningstichting en Woningvereniging Nedcrweert wordt
onverkort voortgezet. Gelet op het werkgebied va¡r Domus is de keuze om te fuseren met
Woongoed 2-Duizend logisch. De Woningstichting en Woningvereniging Nederweert zijn
actief in Midden-Limburg west. Domus en WoonGoed 2-duizend zijn hoofdzakelijk actief in
Midden-Limburg oost.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepasslng.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatle

Het voornemen is om de juridische fusie per 1 juli 2020 te realiseren.

Com mu nicatie/ participatie

Domus wordt per brief geïnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern:

Amhtelijk overleg Wonen Midden-Limburg

Bijlagen:

1. Verzoek
2. Antwoordbrief
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