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Inleiding 

Woonbron is voornemens een deel van de Vestiaportefeuille in de gemeente Zuidplas over te nemen. 

Dit als onderdeel van het pakket aan oplossingen dat is gericht op het herstel van Vestia. In de 

bijeenkomsten van 20 april 2021 en 23 februari 2022 zijn beide bewonersraden ingelicht over deze 

voorgenomen transactie. 

 

In bijgaande notitie, die ook verstuurd is voor het overleg van 23 februari 2022, zijn de details van 

de overname uiteen gezet. We zetten nu nog eens de hoofdpunten op een rijtje en vragen om een 

reactie van de huurdersorganisaties. 

 

Verzoek 

Wij hechten veel belang aan de standpunten van de huurdersorganisaties. Daarom vragen we jullie 

om uiterlijk op 15 april een reactie te geven op deze overname. We hopen dat gezien de 

afstemmingen die eerder plaats hebben gevonden dit een haalbare termijn is, zodat dit meegenomen 

kan worden in de integrale afweging van de Raad van Commissarissen. 

 

De overname in het kort 

Woonbron zal een portefeuille van 783 woningen (288 EGW en 495 MGW) overnemen en daarbij een 

zorgcomplex met 85 eenheden, allen gelegen in Nieuwerkerk aan den IJssel. De totale marktwaarde 

van het over te nemen vastgoed bedraagt € 141 miljoen. De overname wordt gefinancierd door de 

overname van leningen met een gelijke marktwaarde en een nominale waarde van € 68 miljoen. De 

rente op deze leningen bedraagt circa € 2,8 miljoen per jaar. Daarnaast zal er één medewerker van 

Vestia in dienst komen bij Woonbron. Er is sprake van een activa-passiva transactie 

(taakoverdracht).  

 

De over te nemen portefeuille vertegenwoordigt circa een derde deel van het Vestiabezit in de 

gemeente Zuidplas. Een vergelijkbaar deel zal worden overgenomen door Woonpartners Midden-

Holland. Het resterende deel blijft bij Vestia. 

 

Gevolgen voor de huurders van Woonbron 

Om te waarborgen dat Woonbron aan haar bestaande opgave kan blijven voldoen is de overname op 

verschillende manieren doorgerekend. Op dit manier is de invloed op onze financiële positie in beeld 

gebracht.  

 

Uit deze doorrekeningen blijkt dat wanneer we de overname als een op zichtzelf staande transactie 

beoordelen deze voldoet aan de rendementseisen die we hanteren voor investeringen. Dat betekent 

dat we uit de inkomsten van de aan te kopen portefeuille alle onderhoudskosten en rente kunnen 

betalen. Daaruit kunnen we concluderen dat het beheer en onderhoud op deze portefeuille kan 

plaatsvinden uit de huurinkomsten van deze portefeuille. 

 

 

MEMO 



 

 

Daarnaast zijn er doorrekeningen gedaan van de effecten van de overname op de belangrijkste 

financiële ratio’s van Woonbron als geheel. Hieruit blijkt over de komende 10 jaar wel een 

verslechtering van de ratio’s maar deze verslechtering zo marginaal is dat we niet hierdoor 

gedwongen worden onze bestaande plannen aan te passen. De ICR verslechtert met gemiddeld 0,05. 

De LtV op beleidswaarde verslechtert met circa 0,1%-punt en de solvabiliteit op beleidswaarde 

verslechtert met circa 1,2%-punt. 

 

Met de gemeente is overeengekomen dat 150 woningen in aanmerking komt voor verkoop. De 

verkoop van deze woningen kan dienen om een deel van de totale investering (circa € 30 miljoen van 

de aanschafwaarde nu) in de komende jaren bij mutatie weer vrij te spelen voor investeringen. 

 

De conclusie uit deze doorrekeningen is dat de overname niet van invloed is op het beheer en de 

investeringen in de bestaande portefeuille. Ook na de overname is Woonbron nog in staat alle 

activiteiten uit te voeren die voor de overname in de meerjarenbegroting waren opgenomen.  

 

Het technisch onderzoek aan de over te nemen complexen laat ook zien dat er niet op korte termijn 

dringende renovatie- of sloopprojecten hoeven te worden uitgevoerd in de Zuidplascomplexen. Deze 

zullen dus ook niet concurreren met projecten die nu in ons investeringsprogramma zijn opgenomen. 

 

Het uitgangspunt dan de overname is dat we zowel de bestaande huurders van Woonbron als de 

nieuwe huurders in de over te nemen woningen op dezelfde wijze kunnen bedienen als de huurders 

van Woonbron gewend zijn. 

 

Ontwikkelingen na bieding 

De verdeling van het bezit en de leningen heeft plaatsgevonden. Er is echter nog een punt dat van 

invloed kan zijn op de over te nemen marktwaarde en de over te nemen leningen. Dit betreft het 

onderzoek naar de Meander. Hieruit zal zeer binnenkort moeten blijken of overname voor de prijs uit 

de bieding mogelijk zal zijn.  

 

Het uitgangspunt is dat we dit complex alleen tegen een goed onderbouwde marktwaarde over willen 

nemen. Omdat een zorgcomplex qua waardering een stuk lastiger te taxeren is als een 

woningcomplex en omdat hierin wat complicerende factoren zitten is gekozen voor nader onderzoek. 

De impact hier van is maximaal enkele miljoenen en zal niet van invloed zijn op de eerder genoemde 

conclusies. 

 

Planning 

Hieronder de belangrijkste stappen die de komende periode moeten worden gezet: 

Activiteit Wanneer 

Bespreking DT 7 april 2022 

Besluitvorming RvB 7 april 2022 

Ondertekeningen overeenkomst van taakoverdracht 7 april 2022 

Goedkeuring RvC 20 april 2022 

Goedkeuring AW en WSW Mei 2022 

Levering 30 september 2022 

 

Het besluitvormingstraject is reeds opgestart. Het besluit zal worden behandeld in het Directieteam 

van Woonbron, waarna bij een positief advies de Raad van Bestuur kan instemmen met de aankoop. 

Er is daarnaast advies gevraagd aan de OR. De overeenkomst van taakoverdracht kan dan worden 

getekend onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, waarna het 

goedkeuringstraject bij de AW/WSW kan worden gestart. De totale goedkeuringstermijn van de AW 

duurt formeel maximaal 12 weken.  



 

 

 

De Raad van Commissarissen geeft naar verwachting in april 2022 haar definitieve goedkeuring aan 

deze voorgenomen aankoop. Bij de behandeling in de Raad van Commissarissen zullen de adviezen 

van de huurdersorganisaties wordt meegenomen.  

 

Vervolgens wordt overgegaan tot juridische levering van de complexen van Vestia aan Woonbron op 

30 september 2022. Dan zullen alle overgenomen eenheden moeten zijn opgenomen in de systemen 

van Woonbron. Het implementatieproces dat ervoor moet zorgen dat dit tijdig gebeurt is reeds 

opgestart. 

 

Bijlage: 

- Notitie Overname Vestiabezit Zuidplas CPRW en RBRW d.d. 17 februari 2022 

- Presentatie Overname Vestiabezit Zuidplas CPRW en RBRW d.d. 23 februari 2022 


