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Wij hebben kennis genomen van uw volkshuisvestelijk uitvoerings-
/activiteitenprogramma 2017 van 16 juni 2016 (door ons ontvangen op 13 juli 
2016) als uw bijdrage aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente Ha-
ren, vastgelegd in de Woonvisie gemeenten Haren 2016-2021.

Wij beschouwen uw bod als de volkshuisvestelijke prestaties die u in 2017 in 
de gemeente Haren zult leveren. Het -bod draagt naar onze mening in vol-
doende mate bij aan onze Woonvisie. U heeft zich daarnaast bereid ver-
klaard deel te blijven nemen aan het- inmiddels reguliere afstemmings-
overleg tussen de drie actieve corporaties in Haren over zaken als de huis-
vesting van statushouders en samenwerking op andere terreinen.

Van onze kant zullen wij u voor zover wij daar althans invloed op kunnen 
hebben zo goed mogelijk faciliteren bij de realisatie van uw doelstellingen 
en de door u te leveren prestaties in Haren.

0p 6 november hebben wij uw bod besproken in een gezamenlijk overleg met 
de corporaties Woonborg, Woonzorg Nederland en huurdersvereniging AH 
WOON. Daarin hebben we ook afgesproken om begin 2017 gezamenlijke 
kaders en doelstellingen te formuleren voor toekomstige prestatie afspra-
ken. Te zijner tijd zullen wij u daarvoor uitnodigen.

Wij hebben de heer Kral van uw organisatie inmiddels laten weten dat uw 
brief van 28 september 2016 (kenmerk 160091) ons geen aanleiding geeft 
zienswijzen in te dienen met betrekking tot de scheiding DAEB-niet DAEB.
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Uw brief met betrekking tot de voorgenomen verkoop van 51 woningen aan 
de Dilgtweg zullen wij afzonderlijk beantwoorden.

Hoogachtend,

buremeester en wethouders,

de wirde, een,
directeur/gemeentesecretaris ra e ster 


