Reactie van De Leeuw van Putten op het visitatierapport 2018

De Leeuw van Putten bedankt de visitatiecommissie voor haar werk, inzet en de
gesprekken die zij heeft gevoerd voor het uitvoeren van de visitatie over de periode
2014-2017. We zijn blij dat de commissie goede waardering heeft voor die taken die wij
als onze belangrijkste kerntaken zien.
De commissie geeft aan de gekozen strategie om de grote opgave op termijn van
vervangen en/of renoveren met kracht door te zetten, maar daarbij wel continu te letten
op ontwikkelingen en mogelijke scenario’s. Dat gaan wij met een assetmanagement
model, waar we al een start mee gemaakt hebben, zeker in de gaten houden.
Binnen dit assetmanagementmodel voor De Leeuw van Putten gaan we ook het scenario
van mogelijke verkoop van woningen als reële optie meenemen. De ontwikkeling van
verschillende scenario’s zal de komende jaren een centrale rol spelen voor ons om ons
goed te kunnen voorbereiden op de grote opgave op termijn.
Daarbij gaan wij zorgvuldig te werk, om het goede imago van De Leeuw van Putten niet
te schaden. Uiteraard staat daarbij het woongenot van de huurders centraal. En ook het
werkplezier van de medewerkers is van groot belang. Met duurzame inzetbaarheid
richten wij ons op het borgen van kennis en kwaliteit onder het personeel. Die kennis en
kwaliteit hebben we nodig om onze kerntaken nu en in de toekomst goed uit te kunnen
voeren.
Wij danken de commissie dan ook voor het visitatierapport en de aandachtspunten die
ons stimuleren door te gaan in de gekozen strategie, waarbij we de ontwikkelingen en
mogelijke scenario’s niet uit het oog zullen verliezen. Onze focus blijft op het uitvoeren
van de kerntaken.
De door de commissie aangedragen aandachtspunten geven ons de mogelijkheid onze
taken nog beter uit te voeren. We hebben de visitatie als positief en erg leerzaam
ervaren.
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