
 

 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert 
t.a.v. W.P.J. van Eijk, wethouder volkshuisvesting 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 
 
 
Roermond, 30 september 2019 
Betreft: verzoek om zienswijze  
Per mail verzonden W.van.Eijk@weert.nl 
 
 
Geacht college, 
 
Hierbij verzoeken wij u om uw zienswijze te geven met betrekking tot het voornemen van Stichting 
WoonGoed 2-Duizend, statutair gevestigd te Beesel (hierna: “WoonGoed 2-Duizend”) om een juridische 
fusie aan te gaan met Woningstichting Domus, statutair gevestigd te Roermond (hierna: “Domus”). 
 
Inleiding 
 
Het onderhavige verzoek om een zienswijze is als volgt opgebouwd: 
I. Algemene achtergronden, beweegredenen  en gevolgen van de juridische fusie 
II. Wettelijk kader 
III. Overleg en zienswijze.  
 
I. Algemene achtergronden, beweegredenen en gevolgen van de 

 juridische fusie 
Door WoonGoed 2-Duizend en Domus is een (concept) voorstel tot fusie en (concept) toelichting op het 
voorstel tot fusie opgesteld waarin de achtergronden en beweegredenen voor de juridische fusie nader zijn 
uiteengezet, alsmede de verwachte gevolgen voor de huurders, de gemeentelijke volkshuisvesting en 
overige belanghebbenden. In verband met het onderhavige verzoek om uw zienswijze te geven, treft u 
bijgaand de toelichting op het voorstel tot fusie in concept aan. 
 
WoonGoed 2-Duizend en Domus zijn voornemens de juridische fusie op 1 juli 2020 te realiseren. Bij die 
juridische fusie zal WoonGoed 2-Duizend optreden als verkrijgende rechtspersoon en de werkzaamheden 
die voorheen door zowel Domus (de verdwijnende rechtspersoon) als WoonGoed 2-Duizend werden 
uitgevoerd, op dezelfde wijze voortzetten.  
 
II. Wettelijk kader 
Toegelaten instellingen (woningcorporaties) hebben de goedkeuring nodig van de minister belast met de 
zorg voor de volkshuisvesting (“Minister”), alvorens zij een juridische fusie mogen aangaan. Daarvoor 
moeten zij een goedkeuringsverzoek bij de Minister indienen. 
 
Het verzoek dient vergezeld te gaan van een fusievoorstel en een schriftelijke toelichting daarop, waarin is 
opgenomen: 

i. de motieven voor de voorgenomen fusie; 
ii. de meerwaarde van de fusie en een uiteenzetting van de alternatieven, en 



 

iii. een fusie-effectrapportage met een weergave van de gevolgen van de voorgenomen fusie voor: de 
lokale binding, de prestaties op het terrein van de volkshuisvesting en de financiële continuïteit en 
financiële draagkracht van de verkrijgende toegelaten instelling. 

 
Wat (de uitwerking van) voornoemde onderdelen betreft, wordt verwezen naar hetgeen hierover wordt 
opgemerkt in bijgaande concept toelichting op het voorstel tot fusie. 
 
Vooraleer het verzoek wordt ingediend moeten WoonGoed 2-Duizend en Domus eerst overleg voeren met: 

a. de in het belang van huurders van haar woongelegenheden werkzame huurdersorganisaties; 
b. de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in hun werkgebied, alsmede;  
c. de huurders van andere gebouwen dan woongelegenheden, 

en hen om hun schriftelijke zienswijze vragen. 
 
De schriftelijke zienswijze van uw gemeente dient -naast de zienswijze van voornoemde belanghebbenden 
– bij het  goedkeuringsverzoek aan de Minister te worden gevoegd. 
 
III. Overleg en zienswijze  
Domus verzoekt u hierbij om een schriftelijke zienswijze op de fusie.   
Wij verzoeken u uw schriftelijke zienswijze, zo spoedig mogelijk, aan ons te verstrekken in verband met het 
korte tijdsbestek dat nog resteert tot 1 juli 2020 en het gegeven dat het goedkeuringsverzoek aan de 
Minister, dat dus vergezeld moet gaan van uw zienswijze, zo snel mogelijk moet worden verzonden om die 
datum te kunnen halen.  
 
Wij kunnen ons evenwel voorstellen dat u nog vragen heeft of nog additionele informatie wenst naar 
aanleiding van het onderhavige verzoek met bijlagen.  
 
Wij voeren daarom graag op zeer korte termijn overleg met u over (het verzoek aan de Minister tot 
goedkeuring van) de voorgenomen fusie, de motieven daarvoor, alsmede de verwachte gevolgen van die 
fusie voor de huurders van woongelegenheden, huurders van andere gebouwen dan woongelegenheden 
van WoonGoed 2-Duizend en Domus, de bijdragen aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid en voor 
de overige belanghebbenden. 
 
Derhalve nodigen wij u graag uit voor een overlegvergadering op 22 oktober 2019, van 09.00 tot 11.00 op 
het kantoor van WoonGoed 2-Duizend, waarin wij met u verder samen van gedachten kunnen wisselen 
over de voorgenomen juridische fusie tussen WoonGoed 2-Duizend en Domus. 
 
Naar aanleiding van het voorgaande ontvangen wij dan graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 11 
november 2019 uw schriftelijke zienswijze over de voorgenomen fusie.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
H. Oosterlee 
Directeur-bestuurder 
 

Bijlage: 

- Concept toelichting op het voorstel tot fusie 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


