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Aan:   Woonforte Directeur Bestuurder Monique Brewster en  

Manager Wonen Hans van Haastrecht  
Van:  Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart 
Datum:  14 december 2022 
 
Onderwerp:  Advies Onderhoudsbeleid 2.0 

 
 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
 

Naar aanleiding van uw presentatie op 3 oktober over het Onderhoudsbeleid 2.0 (Onderhoud- en 
investeringsbeleid) en het op 7 juli ontvangen concept, doen wij u ons advies toekomen. 
 
Zoals in een eerder overleg duidelijk is gemaakt door u, is het Onderhoudsbeleid 2.0 inmiddels 
aangepast op het onderdeel verduurzamingsmaatregelen. Dit onderdeel maakt daarom nadrukkelijk 
géén onderdeel (meer) uit van dit plan. Over dat verduurzamingbeleid heeft u onlangs een apart 
document ter advisering aan ons voorgelegd. 

 
Het is dan om die reden dat wij ons advies richten op het beleid dat geen betrekking heeft op 
verduurzaming en isolatie van de woningvoorraad. Voor de goede orde, betrekken we de renovatie 
van woningen zonder verduurzamingsmaatregelen wel in onze reactie en advies. 
 
Hieronder ons advies, met verwijzing naar de betreffende tekst, pagina en hoofdstuk: 

 
Hoofdstuk 1.2 .1 Ingrijpende verbouwing, blz. 6, 1e en 2e alinea: 

 
‘Er is sprake van een ingrijpende verbouwing als de verhuurbare eenheid, of het complex technisch en 
economisch gezien zeer verouderd is of als een groot aantal veranderingen en/of vernieuwingen worden 
aangebracht. Een ingrijpende verbouwing is dus een grondige renovatie van een verhuurbare eenheid of 
complex. De ingrijpende verbouwing is erop gericht dat bij de verhuurbare eenheid of het complex een 
hedendaagse kwaliteit tot stand komt waar dit in de bestaande situatie niet het geval was. Deze 
kwaliteit komt in de meeste gevallen tot stand door middel van een projectmatige aanpak.’ 

 
‘De projectleider werkt een investeringsvoorstel uit, waaruit blijkt dat de technische, functionele en 
financiële prestaties van het complex positief worden beïnvloed. Hierbij is het streven dat de lange 
termijn verhuurbaarheid van het complex zodanig is dat in de komende jaren geen ingrijpende kosten 
meer te verwachten zijn, anders dan het cyclische planmatig onderhoud uit de MJOB.’ 

 

Commentaar: 
Het is jammer dat dergelijke (investerings)voorstellen uitgewerkt worden zónder input of inbreng 

van de bewoners van de betreffende complexen. Op z’n gunstigst haalt u input op van de klantenlijn 
of van de beheerders. Ons idee en ervaring is dat bewoners niet of zeer zelden in deze fase 
betrokken worden of dat informatie naar bewonerswensen wordt opgehaald.  
 
Het in de fase van investeringsvoorstellen niet verwerken van input van  bewoners, leidt bij de 

verdere uitwerking en uitvoering van projecten dan ook meestal tot frustratie en teleurstelling bij de 
bewoners. Hierdoor is bewonersparticipatie eigenlijk minimaal en wordt het verkrijgen van draagvlak 
bemoeilijkt. Vroegtijdig ophalen van bewonerswensen of woonervaringen vergroot draagvlak en 
draagt concreet bij aan serieuze bewonersparticipatie. 
 
Advies: 
Wij adviseren Woonforte in een eerder stadium input van bewoners te betrekken bij het maken van 

(investerings)voorstellen. 
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Hoofdstuk 1.2 .1 Ingrijpende verbouwing, blz. 6, onderaan criteria: 
 

‘Om werkzaamheden aan te merken als ingrijpende verbouwing moet worden voldaan aan de volgende 
criteria: 

 
‘* De energetische prestaties verbeteren wezenlijk (twee of meer labelstappen) waardoor het bezit 
vanwege de ingrijpende verbouwing ook vanuit energetisch perspectief voor de langere termijn 
verhuurbaar is. 
* Gevelrenovatie of dakrenovatie (inclusief isolatie) maakt op een zodanige manier deel uit van de 
aanpak waardoor deze op een niveau vergelijkbaar met dat van nieuwgebouwde objecten wordt 
gebracht. 
* De werkzaamheden aan de onroerende zaak zijn mede gericht op het brengen dan wel houden van de 
kwaliteit van de badkamers, toiletten en keukens op het technische en functionele niveau dat in 
redelijkheid minimaal in nieuwgebouwde objecten mag worden verwacht 
 

Commentaar: 
Woonforte somt een viertal bouwkundige en bouwtechnische criteria op waarin ingrijpende 
verbouwingen (meestal hoogniveau renovatie) moeten voldoen. Hierbij wordt gekeken naar aspecten 

zoals ‘verhuurbaarheid voor de langere termijn’ en ‘op niveau vergelijkbaar met nieuwbouw’.  

 
Wat hier als criterium ontbreekt is het voorkomen van oververhitting in de te renoveren woningen. 
Voor nieuwbouw is er de eis dat woningen niet oververhit mogen raken. Hiervoor moeten 
voorzieningen worden aangebracht anders krijgt men geen bouwvergunning. Voor bestaande bouw 
en renovatie is deze eis (nog) niet verplicht.  
 

Advies: 
Wij adviseren Woonforte ook het tegengaan van te hoge temperaturen in de woning bij een 
ingrijpende verbouwing als criterium op te nemen.  
 

 
Hoofdstuk 1.2 .1 Ingrijpende verbouwing, blz. 7, tabel met voorbeelden: 
 

Voorbeelden: 
 
* Als in een bestaande woning met een cv-installatie deze installatie wordt vervangen, dan is dit 
   onderhoud. Als in een bestaande woning zonder cv-installatie alsnog een cv wordt aangelegd dan is  
   dit een verbetering. Maar als een bestaande cv-installatie wordt vervangen door een cv- installatie 
   die technisch beter is, omdat de oude niet meer leverbaar was, is het onderhoud. 
 
* Bij installaties met nieuwe techniek geldt dat deze als verbetering worden aangemerkt als de  
   aard van de techniek wijzigt (o.a. bij vervanging van cv-installatie door een warmtepomp). 
 
* Als in een bestaand verhuurobject de keuken wordt vervangen dan is dit onderhoud. Als in een 
   bestaand verhuurobject een keuken wordt verplaatst of uitgebreid dan zijn de extra uitgaven een 
   investering. Wanneer de vervanging onderdeel uitmaakt van een project dat als ‘ingrijpende  
   verbouwing’ kwalificeert, dan wordt het als onderdeel van het totaal als verbetering gezien. 
 
* Isolatie van woningen geldt in de regel als nieuw element, waardoor deze als verbetering gelden. Het 
   toevoegen van gevel- en dakisolatie is altijd een investering. Datzelfde geldt voor het vervangen van  
   enkel glas door dubbel of triple/hr++ glas. 

 
Commentaar: 
Het vervangen van het ene verwarmingssysteem voor een ander verwarmingssysteem is naar onze 
opvatting geen geriefsverbetering, tenzij het gaat om het in meer ruimten van de woning de 
installatie uit te breiden. Dit kan dan gevolgen hebben voor de WWS-puntentelling, waardoor de 
aanvangshuurprijs of streefhuurprijs bij nieuwe verhuringen kan wijzigen. 
 
T.a.v. de laatste bullit, zullen wij reageren in ons advies over het Verduurzamingsbeleid dat wij 

onlangs van u hebben ontvangen. 
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Hoofdstuk 1.2 .1 Ingrijpende verbouwing, blz. 7, tabel met voorbeelden: 
 

Voorbeelden: 
 
* Als in een bestaande woning met een cv-installatie deze installatie wordt vervangen, dan is dit 
   onderhoud. Als in een bestaande woning zonder cv-installatie alsnog een cv wordt aangelegd dan is  
   dit  een verbetering. Maar als een bestaande cv-installatie wordt vervangen door een cv- installatie 
   die technisch beter is, omdat de oude niet meer leverbaar was, is het onderhoud. 
 
* Bij installaties met nieuwe techniek geldt dat dat deze als verbetering worden aangemerkt als de  
   aard van de techniek wijzigt (o.a. bij vervanging van cv-installatie door een warmtepomp). 
 
* Als in een bestaand verhuurobject de keuken wordt vervangen dan is dit onderhoud. Als in een 
   bestaand verhuurobject een keuken wordt verplaatst of uitgebreid dan zijn de extra uitgaven een 
   investering. Wanneer de vervanging onderdeel uitmaakt van een project dat  als ‘ingrijpende  
   verbouwing’ kwalificeert, dan wordt het als onderdeel van het totaal als verbetering gezien. 
 
* Isolatie van woningen geldt in de regel als nieuw element, waardoor deze als verbetering gelden. Het 
   toevoegen van gevel- en dakisolatie is altijd een investering. Datzelfde geldt voor het vervangen van  
   enkel glas door dubbel of triple/hr++ glas. 

 
Commentaar: 
Alhoewel wij geen jurist zijn, hebben wij twijfels over de juridische houdbaarheid, om het 
verplaatsen/vervangen van keukens als verbetering te zien.  Voor wat betreft de meerinvestering 
van de uitbreiding van een bestaande keuken is dat natuurlijk wél mogelijk. 
 

 
Hoofdstuk 1.2 .4 Specifieke projecten, blz. 8: 
 

Specifieke projecten 
Dit is een vrij onvoorspelbare post, die meestal opkomt naar aanleiding van aangescherpte regelgeving. 
Daarnaast is in 2015 het project Safety & Security gestart om risico’s op het gebied van veiligheid en 
gezondheid te identificeren en te mitigeren, zoals asbest, open verbrandingstoestellen, brandveiligheid en 
legionella. 
 
Onder specifieke projecten vallen ook de fysieke maatregelen vanuit bewonerswensen op het gebied van 
leefbaarheid (aanbrengen deurautomaten, realiseren scootmobielplekken, aanbrengen videofoon, etc.). 
Dit zijn maatregelen die in beginsel niet zijn opgenomen in de MJOB maar na realisatie wel in de MJOB 
komen. 
 
Het onderhouden van de algemene ruimten in een wooncomplex valt ook onder specifieke projecten. Dit 
onderhoud is niet cyclisch ingepland maar wordt op basis van bewonerswensen c.q. wensen 
complexplanteam aanvullend opgenomen in de MJOB. 
 

Commentaar: 
Het is goed te lezen dat bij specifieke projecten bewonerswensen als input voor het MJOB kunnen 
dienen. Het zou Woonforte sieren bewonerswensen of woonervaringen vroegtijdig op te halen bij alle 

onderhouds- en verbeterprojecten. 

 
 
Hoofdstuk  2.1.1 Cyclisch onderhoud, blz. 9: 

[…] 
Planmatig Instandhoudingsonderhoud 
[…] 

3. Anderhalf jaar voorafgaande aan het planjaar in de MJOB wordt de MJOB verstrekt aan de 
 projectleiders. De projectleiders bezoeken de betreffende complexen, beoordelen de opgave en stellen 
 voor welke ingrepen noodzakelijk zijn, of kunnen doorschuiven naar de volgende cycli. Het is hier voor 
 projectleiders ook mogelijk aanvullende ingrepen aan te voeren. Dit wordt teruggekoppeld aan en 
 getoetst door de complexplangroep. 
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Commentaar: 
Juist in deze fase is het wijs om naast de eigen waarneming (en andere medewerkers van 
Woonforte), bewonerswensen en woonervaringen op te halen en te gebruiken als input bij het 
maken van keuzes. Pas bewonersparticipatie toe juist in deze initiatieffase! 

 
 
Hoofdstuk  2.1.1 Contractonderhoud, blz.11, onderaan: 

 
Belevings-, curatief- en esthetisch onderhoud worden gecombineerd met het planmatig 
instandhoudingsonderhoud. In de complexplanbespreking wordt de uitvoering van dit type onderhoud 
beoordeeld op basis van de positionering van het complex, de gewenste vastgoedkwaliteit en de beoogde 
exploitatietermijn. 
 
Belevingsonderhoud 
Het reinigen van bouwdelen aan de schil van een gebouw is in de betreffende complexen als regulier 
onderhoud toegevoegd aan de MJOB. 
 
Curatief onderhoud 
Wordt indien van toepassing voorgedragen door de projectleider welke de voorbereiding van de jaarschijf 
projecten maakt of worden voorgesteld door de complexplannengroep. Dit wordt besproken in het 
complexplanoverleg en indien akkoord toegevoegd aan de MJOB. 
 
Esthetisch onderhoud 
Wordt, indien van toepassing, voorgedragen door de projectleider of voorgesteld door de 
complexplannengroep. Dit wordt besproken in het complexplanoverleg en indien akkoord toegevoegd aan 
de MJOB. 

 
Vraag/opmerking: 
Wij vragen ons af of bij het bepalen van de mate van het belevings-, curatief- en esthetisch 

onderhoud voor een complex ook input van bewoners wordt gebruikt? 
 

 
Hoofdstuk  2.1.2  Mutatieonderhoud, blz. 12: 
 

a. De opleverkwaliteit bij mutatie is apart beschreven in het document “Opleverkwaliteit bij mutatie” 
 
Vraag: 

HOGH kent dit beleidsdocument niet. Wij zijn benieuwd naar de normen en criteria die Woonforte 
hanteert in haar mutatiebeleid en van welk niveau standaard/basiskwaliteit zij bij verhuringen 
uitgaat. 

 
 
Hoofdstuk  2.2  Verbeteringen en investeringen, blz. 13: 

[….] 
3. Het uitvoeren van energiebesparende/verduurzamingsmaatregelen op verzoek van zittende klanten 
    wordt beoordeeld als een geriefsverbetering en wordt uitgevoerd tegen directe huurverhoging (na  
    toestemming van de zittende klant). De werkzaamheden worden gecoördineerd door het Team  
    Onderhoud. 

 
Commentaar: 

T.a.v. bullit 3, zullen wij reageren in ons advies over het Verduurzamingsbeleid dat wij onlangs van u 
hebben ontvangen. 
 
 

Hoofdstuk  2.1.1 Ingrijpende verbouwing, blz. 13: 
 
1. Vanuit de complexplangroep wordt, wanneer sprake is van ingrijpende verbouwing, als startdocument 
    een propositie opgesteld in samenwerking met de Projectleider Ontwikkeling. Als budget bepaling  
    worden hiervoor de MJOB-regels gebruikt aangevuld met de wensen welke als normatief bedrag  
    worden ingerekend in MJOB 
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Commentaar: 
Bij hoofdstuk 1.2.1 heeft HOGH Woonforte al opgeroepen om input vanuit bewoners te betrekken in 
de beginfase van een project. Naast het vroegtijdig ophalen van input bij de te maken 
beleidskeuzes, is bij het opstellen van het startdocument van belang een budgettaire ruimte voor 
bewonersparticipatie op te nemen. Daarbij gaat het niet alleen om het proces zelf maar vooral om 

budgettaire ruimte in een project ter vergroting van draagvlak en participatie. 
 

Het veelal ontbreken of niet incalculeren van de budgettaire ruimte in het startdocument, leidt ertoe 
dat bij de verdere uitwerking en uitvoering van projecten frustratie en teleurstelling bij de bewoners 
ontstaat. Ook lopen de technisch- en sociaal projectleiders vaak stuk op het ‘dichtgetimmerde’ 
startdocument. Hierdoor is bewonersparticipatie eigenlijk minimaal en wordt het verkrijgen van 
draagvlak bemoeilijkt.  
 

Advies: 
Het in het startdocument rekening houden met en reserveren van een budgettaire ruimte vergroot 
draagvlak en draagt concreet bij aan serieuze bewonersparticipatie. 
 

 
Hoofdstuk  3.1 Vastgoedlabels, blz. 15: 
 

Volgens onze visie op VVE2 neemt Woonforte haar verantwoordelijkheid richting bezit, ook waar het een 
verkoopwoning/-complex betreft. Vanuit die gedachte wordt binnen het onderhoudsbeleid geen 
onderscheid gemaakt tussen regulier bezit (handhaven/verbeteren) en bezit dat voor verkoop is 
aangemerkt. 

2 Vastgesteld: maart 2021 

 
Commentaar: 
T.a.v. bovenstaand kader, zullen wij reageren in ons advies over het Verduurzamingsbeleid dat wij 
onlangs van u hebben ontvangen. 
 

 
Hoofdstuk  3.2  Onderhoudsnormen, minimumniveau blz. 17: 
 

Minimumniveau 
Minimumniveau met betrekking tot de technische staat waaraan woningen /gebouwen (of delen daarvan) 
moeten voldoen, te hanteren vanaf maximaal vijf jaar voor einde exploitatieperiode. 
 
De voorwaarde voor het toekennen van dit niveau is dat het sloopbesluit voor de betreffende objecten is 
bekrachtigd. 
 
Objecten moeten altijd ten minste aan de eisen behorende bij het Minimumniveau voldoen. De technische 
staat van de objecten is zodanig dat er geen gevaar voor personen kan ontstaan. Gebreken worden in 
principe niet meer planmatig verholpen, maar alleen bij reparatieverzoeken. 

 
Commentaar: 
In feite worden te slopen complexen ten hoogste 5 jaar op minimumniveau onderhouden. HOGH is 
van mening dat voor deze complexen vanaf het genomen sloopbesluit de huren bevroren dienen te 
worden of wellicht worden verlaagd. Met name gaat dit op voor woningen die een slecht energielabel 

hebben (E,F of G).  
 

In de nationale prestatieafspraken is afgesproken dat woningen met deze labels per 1 juli 2028 niet 
meer mogen worden verhuurd. Belangrijk is (ook) deze bewoners te compenseren in hun 
energielasten omdat zij daar geen directe invloed op hebben en Woonforte besluit deze te willen 
gaan slopen. 
 
Advies: 

Compenseer bewoners van voor sloop aangemerkte complexen door middel van huurbevriezing. In 
geval het gaat om woningen met labels slechter dan C adviseren wij de huren van die te slopen 
woningen te verlagen zodat de energielasten betaald kunnen blijven worden en de woonquote  
binnen redelijke normen blijft. 
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Hoofdstuk Bijlage 4.1.5  Huurverhoging, blz. 24: 
 

4.1.5  Huurverhoging 
Vanaf het moment van sloopbesluit voert Woonforte geen huurverhogingen meer door. De huren worden 
bevroren in het jaar van het genomen sloopbesluit. 

 
Commentaar: 

In hoofdstuk Bijlage 1: proces en beheer bij sloopcomplexen, blz. 20 onderaan staat: 

2. Woonforte neemt 3-5 jaar (afhankelijk van de omvang van het project) voor einde exploitatie het 
sloopbesluit via het desinvesteringsbesluit. 

 
Vraag: 
Dat betekent dat huurders dus tenminste 3 jaar geen huurverhoging krijgen? Is dat een juiste 

interpretatie? 

 
 

Wij zijn uiteraard bereid om ons advies nader toe te lichten.  
 
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Mede namens het bestuur 
 
 
                                                           
Frederike Magez, Robér van Leeuwen, 

voorzitter 2e secretaris  
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