
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft:  Aanvraag zienswijze voorgenomen fusie Woningvereniging Nederweert en Woningstich-

ting St. Joseph 

Datum: 8 februari 2021 

 

Geacht college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,  

 

Met deze brief willen wij u formeel verzoeken om vanuit de gemeente Weert een zienswijze te formule-

ren op de voorgenomen fusie van Woningvereniging Nederweert en Woningstichting St. Joseph. 

 

Op 18 juni 2020 hebben wij, en onze voorzitters van de raad van commissarissen, een intentieovereen-

komst tot fusie ondertekend. In de periode daaropvolgend hebben Woningvereniging Nederweert en 

Woningstichting St. Joseph een verkenning gedaan naar de mogelijke meerwaarde van een fusie tussen 

beide organisaties. Tijdens de verkenning is er met meerdere partijen gesproken over de meerwaarde 

en effecten van de voorgenomen fusie, waaronder met de huurdersorganisaties van de beide corpora-

ties. Ook de gemeenten zijn gedurende dit traject op de hoogte gehouden in de reguliere overleggen. 

De fusie-effectrapportage hebben we tevens met u besproken.  

 

Fusie-effectrapportage 

Om de meerwaarde van de fusiecorporatie inzichtelijk te maken, is een ‘fusie-effectrapportage’ opge-

steld. Dit is conform de vereisten van de Autoriteit woningcorporaties. In deze rapportage is naast een 

financiële verantwoording en de governance en organisatiestructuur, de koers en het ambitieniveau van 

de fusiecorporatie op de thema’s betaalbaarheid & beschikbaarheid, dienstverlening & leefbaarheid en 

woningvoorraad & kwaliteit verwoord. Aan deze ambities wordt in lijn met de gemaakte prestatieafspra-

ken de aankomende periode concrete uitwerking gegeven. De fusiecorporatie van Woningvereniging 

Nederweert en Woningstichting St. Joseph staat garant voor mensgericht ruimte geven aan plezierig 

wonen: betaalbaar en passend wonen, blijven verbeteren van de woningvoorraad (o.a. met energeti-

sche maatregelen), betrokkenheid in het maatschappelijk netwerk en vanuit een sterke lokale veranke-

ring bijdragen aan de vitaliteit en veerkracht van buurten en kernen.   

 

Het uitgevoerde onderzoek gericht op de financiën en risico’s bevestigt bovendien dat de fusieorgani-

satie een gezonde financiële basis heeft, financieel én organisatorisch continuïteit biedt met laag risico-

profiel. Een samenvatting van dit onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 8 van de fusie-effectrappor-

tage.  

 

De conclusie is dan ook dat de fusiecorporatie nu en in de toekomst in staat is om uitvoering te geven 

aan haar ambities en de prestatieafspraken in de gemeenten Nederweert, Weert en Leudal. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fusie-effectrapportage, zoals deze is meegestuurd met de aanvraag voor een zienswijze, is tevens 

gedeeld en besproken met de huurdersorganisaties.  

 

Aanvraag zienswijze gemeente Weert 

Nu gedegen onderzoek is verricht naar de meerwaarde en de ambities van de fusiecorporatie zijn ge-

concretiseerd, is het de bedoeling dat beide partijen per 1 juli 2021 gefuseerd zijn. Gelet op deze fusie-

datum en de nog formeel te zetten stappen in het fusieproces, vragen wij u conform de Herzieningswet 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting om: 

 

 

een zienswijze uit te brengen over het voornemen van Woningvereniging Nederweert en Wo-

ningstichting St. Joseph om te fuseren. 

 

 

Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk vrijdag 19 maart tegemoet, zodat we kort daarna alle fusiedocu-

menten voor instemming kunnen indienen bij de Autoriteit woningcorporaties.  

 

Deze zienswijze is ook gevraagd aan de gemeente Leudal waar Woningstichting St. Joseph tevens actief 

is en de gemeente Nederweert waar Woningvereniging Nederweert actief is. Bovendien is aan beide 

huurdersorganisaties conform de Herzieningswet instemming gevraagd op het voornemen tot fusie.  

 

Tot slot 

Indien u nog vragen heeft en/of de behoefte voor een aanvullend gesprek, dan vernemen we dit graag 

tijdig zodat wij u de gewenste duidelijkheid kan verschaffen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Corry Keulen, directeur-bestuurder Woningvere-

niging Nederweert 

Paul Sebregts, directeur-bestuurder Woning-

stichting St. Joseph 

 

Bijlagen: 

- Fusie-effectrapportage Woningvereniging Nederweert en Woningstichting St. Joseph, d.d. 8 febru-

ari 2021.  




