
Vragen SP bij verkoop clusters sociale huuwoningen. 

We hebben als SP fractie kennisgenomen van het B&W besluit in te stemmen met de verkoop van 
36 appartementen in de sociale huursector  aan de Dr. Van Voorthuijzenstraat(cluster 20)  in Velp 
aan een beleggingsvehikel van Soros te weten Quantum Strategic Partners nota bene  een 
hedgefund. Bovendien staat ook verkoop van cluster 19 (Dieren) en 25(Rheden) op het 
programma. 

Vraag: Waarom wordt ondanks het negatieve advies van de HVR toch besloten uw zienswijze te 
heroverwegen  en in te stemmen met de verkoop van deze appartementen  in de sociale 
huursector(cluster 20) In Velp. Temeer omdat Vivare zelf erkent dat het negatieve advies van de 
HVR als veto op de verkoop van de clusters kan werken? 
 
Antwoord:  
Het college heeft bij het verzoek van Vivare om de zienswijze te heroverwegen een eigen afweging 
gemaakt .  
De motivatie om een positieve zienswijze op de verkoop van het betreffende complex te geven is 
verwoord in het collegebesluit: Vivare betoogt terecht dat dit deel van de wijk minder kwetsbaar is als 
andere delen van de wijk, onder andere door de aanwezigheid van een hoger percentage particulier 
woningbezit. Tevens vinden wij het van belang dat er in de koopovereenkomst met Quantum 
Strategic Partners bepalingen zijn opgenomen over het onderhoudsniveau van de betreffende 
woningen en dat de koper heeft aangegeven een duurzaam exploitatiemodel voor ogen te hebben. 
Ons argument dat de verkoop een toekomstige integrale aanpak in de weg zou staan is daarom 
minder steekhoudend. Mocht een toekomstige integrale aanpak van het complex aan de orde zijn, 
dan achten wij samenwerking met de betreffende partij goed denkbaar.    
 

 

In een brief van Vivare van 3 april 2015 staat voor toewijzing wordt geen gebruik gemaakt van het 
regionale woonruimte verdeel  systeem dat voor wooncorporaties is ingericht. Soros, de koper 
volgens dezelfde brief en het beleggingsvehikel daarvan  Quantum Strategic Partners, moet het 
hebben van de markt; dit houdt in dat zij marktconform dienen te opereren. 

Vraag: Is het wenselijk dat deze nieuwe eigenaar geen gebruik hoeft/wenst te maken van het 
regionale woonverdeelsysteem?      

Antwoord:  
Voor mensen die snel een woning zoeken is dit waarschijnlijk  wenselijk; de wachttijd voor een woning 
die verhuurd wordt door Qunatum Strategic Partners, zal waarschijnlijk korter zijn als de gemiddelde 
wachttijd voor een woning van Vivare. Deze verkoop zorgt er echter ook voor dat het aantal 
woningen dat te verdelen is afneemt binnen het regionaal woonruimteverdeelsysteem.  Wij maken 
daarom met Vivare afspraken over de grootte van  sociale huurwoningvoorraad, met als doel om de 
druk op de sociale huurvoorraad te verminderen.        
 
 
Vraag: In hoeverre past het dat Soros en haar beleggingsvehikel Quantum Strategic Parners het 
moet hebben van de markt en marktconform zal opereren bij het beheer van woningen in de 
sociale huursector? 
 
Antwoord: 
Quantum Strategic Partners is evenals Vivare gebonden aan een wettelijk maximum voor wat betreft 
jaarlijkse huurverhoging. Alleen bij mutatie (verhuizing van bewoners) kunnen huren  meer worden 
verhoogd dan het jaarlijks wettelijk maximum voor zittende huurders.  Quantum Strategic Partners 



moet bij mutatie echter wel rekening houden met het puntensysteem voor de woningwaardering. 
Alleen woningen die voldoende kwaliteit bezitten op basis van het puntensysteem, mogen 
geliberaliseerd worden.   
 
 
Vraag: Wat zijn de mogelijk ongewenste gevolgen voor de huur bij een belegger die het moet 
hebben van de markt en marktconform wenst te opereren? 
 
Antwoord: 
Het college heeft ook nagedacht over mogelijke ongewenste gevolgen.  Wat betreft huurprijsbeleid is 
Quantum Strategic Partners gebonden aan wettelijke regelgeving  omtrent de maximale 
huurprijsstijging. Verder is in het  collegebesluit toegelicht dat wij belang hechten aan een goed 
onderhoud van de woningen. Vivare heeft dit ook onderkend. Daarom is in de koopovereenkomst 
tussen Vivare en de koper opgenomen dat de koper verplicht is het huidige onderhoudsniveau van de 
woningen tenminste te handhaven en huurders aan te spreken als zij afbreuk doen aan het huidige 
niveau van de leefomgeving. Daarnaast is een boetebeding in de overeenkomst opgenomen op 
naleving van de gedragscodes van IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, 
Nederland) en Aedes. De koper laat het beheer en onderhoud van de te verkopen woningen over aan 
een hierin gespecialiseerde partij; Hoen Vastgoedbeheer. Hiermee heeft Vivare gedaan wat verwacht 
mocht worden om het onderhoud van de woningen ook in de toekomst te borgen.     
 
 
Vraag: Hoe gaan we om met informatieverstrekking aan de bewoners in het kader van de nieuwe 
bestuursstijl, transparantie, burgerparticipatie en Ik buurt mee? Niet tijdens het proces meenemen 
en van te voren informeren? Of gewoon maar voor een voldongen feit plaatsen? 

Antwoord:  
Het betreft een zienswijze van het college op een verkoop besluit van Vivare. Het college is van 
mening dat Vivare, indien de minister goedkeuring geeft aan de  complexgewijze verkoop, de 
verantwoordelijkheid heeft om als eigenaar van de woningen de huurders te  informeren. Vivare heeft 
overigens meerdere keren overleg gevoerd met de HVR over de (voorgenomen) verkoop.  
 
 
Op pagina 2 van het B&W voorstel staat: Vivare betoogt terecht dat dit deel van de wijk minder 
kwetsbaar is als andere delen van de wijk o.a door de aanwezigheid van een hoger percentage 
particulier woningbezit. In de Dr. van Voorhuijzenstraat  en in de Schoolstraat staan in totaal 36 
Vivare sociale huurwoningen. In de Vianenstraat staan 18  Vivare sociale huurwoningen. 
Bovendien behoren de woningen in de ‘Rivierenbuurt” ten zuiden van de te verkopen 
appartementen en de “Grindakkers” ten westen van de te verkopen appartementen tot de “core 
business” van Vivare 
 
Vraag: Hoe objectief/subjectief is “dit deel van de wijk”? 
 
Antwoord:  
In het collegebesluit is geen definitie gegeven van het deel van de wijk waarin de Dr. Van 
Voorthuijsenstraat zich bevindt. Gesteld kan worden dat de omringende bebouwing  niet allemaal 
van Vivare is. De woningen aan de IJsselstraat, gelegen ten westen van het complex aan de Dr. Van 
Voorthuijsenstraat zijn particulier bezit. Dit geldt ook voor de woningen aan de Sophiastraat, aan de 
zuidkant van het complex. Ten noorden en ten oosten van het te verkopen complex aan de Dr.Van 
Voorthuijsenstraat bevinden zich wel woningen van Vivare.       
 


