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Gevraagde instemming:

1. A koord met voorgestelde wijzigingen in het ZAV-beleid:

a. Geen toestemming voor ZAV s aan energetische schil en aan voorzieningen

voor afkoppeling regenwater.

b. Geen onderhoud- en vervangingsplicht bepaalde ZAV s Stichting Wonen

Limburg

c. Maximum stellen aan vergoedingen ZAV’s

d. Alleen aftopping vanwege ZAV’s op de liberalisatiegrens en niet op

kwaliteitskortingsgrens (Stichting Wonen Limburg). Indien huur boven de

liberalisategrens zou komen optie tot verkoop bekijken.

e. Procesaanpassingen: mandatering voor besluit ZAV’s en geven van

toestemming bij medewerker Woonservice (in samenwerking met ketenpartner

NPO) 1

1. Aanleiding

Wonen Limburg heeft een ZAV-beleid met veel keuzevrijheid voor de huurders. Dit

past ook geheel in onze strategische koers waarin staat dat we huurders zoveel

mogelijk regie over hun eigen woning willen geven. In de uitvoering van het ZAV-beleid

zijn een paar knelpunten gesignaleerd in de uitvoer of in relatie tot ander beleid en

processen (o.a. duurzaamheidsbeleid, financieel beleid, mutatieproces, huurbeleid)

Om die reden heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal personen uit
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het ZAV- proces1 om alle knelpunten inzichtelijk te maken. Deze knelpunten waren de

aanleiding om het huidige ZAV-beleid tegen het lichtte houden. Onderstaand de

knelpunten die genoemd zijn waarvan de conclusie is dat deze door een aanpassing in

het ZAV-beleid opgelost/verbeterd kunnen worden:

1. Aanpassingen aan de energetische schil

Bij de energieprojecten blijkt dat er bij veel woningen aanpassingen aan de

buitenschil/energetische schil zijn gedaan, waardoor de energieprojecten lastiger en

duurder zijn in de uitvoering. Dit is ook een risico in het behalen van de

energiedoelstellingen van Wonen Limburg. Bij reeds uitgevoerde energieprojecten

betreft dit vaak minimaal de helft van het aantal woningen, waar er aanpassingen aan

de buitenschil zijn gedaan waardoor er geen uniforme aanpak mogelijk is in een

complex.

2. Verdienmodel

Vergoedingen en onderhoud/vervanging:

Omdat er ook vergoedingen op basis van een factuur worden gegeven (lineaire

afschrijving), lopen deze bedragen soms hoog op. De vergoeding is dan vaak niet

meer terug te verdienen door middel van een huurverhoging (harmonisatie) omdat het

niet alleen geriefsverbeteringen betreft maar ook luxe (duurdere materialen ed.), wat

het een onrendabele investering maakt. Daarbij kunnen de aanpassingen zo groot zijn

en de daarmee gepaard gaande vergoeding soms zo hoog dat de woning ook niet

meer betaalbaar te houden is. Het onderhoud aan met name keukens waarvan de

materialen niet op de materialenlijst van Wonen Limburg voorkomen is vaak lastig en

duur. Ook de vervanging van luxe keukens is in relatie tot een beperkte huurverhoging

meestal niet rendabel. Dit geldt met name voor de DAEB-woningen

3. Mandatering

Het betreft een proces waar vaak maatwerk nodig is. Dit betreft dan de vaststelling of

een ZAV mag blijven zitten, de beoordeling wat het achterstallig onderhoud is en de

berekening van de vergoeding. Het mandaat om dit maatwerk te kunnen leveren naar

de huurder ontbreekt nog bij de uitvoerende medewerker Woonservice

(=procesaanpassing). 1

1 Genodigden: Proceseigenaar ZAV-proces/CVB, medewerker ketenpartner NPO, lid
Huurdersraad, programmamanager Energie, adviseur beleid, medewerker
Woonservice.
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4. Relatie met overig beleid

Het ZAV-beleid raakt ook het huurbeleid. De 2 belangrijkste knelpunten zijn:

- ZAV s in relatie tot het huurbeleid van Stichting Wonen Limburg. Het is niet

meer mogelijk om bij mutatie een woning boven de liberalisatiegrens te

verhuren, ook niet wanneer er ZAV s zijn overgenomen.

- ZAV s in relatie tot de voorraad goedkope woningen (=voorraad onder de

kwaliteitskortingsgrens). Door een ZAV kan de huurprijs boven deze

kwaliteitskortingsgrens komen.

- Voor woningen met een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) zijn in het contract

uitzonderingen gemaakt op het bestaande ZAV-beleid, wat niet duidelijk is bij

veel collega’s. Bij een woning met een EPV mogen er geen zelf aangebrachte

voorzieningen aan de gevel plaatsvinden.

2. Probleemstelling

Hoe kunnen de bovenstaande knelpunten worden opgelost binnen het ZAV-beleid

waarbij de gerelateerde uitgangspunten van de strategische koers overeind blijven:

- Regie over woning zoveel mogelijk bij huurder

- Zakelijk en professioneel; een verdienmodel met effectieve inzet van middelen

3. Inhoud van het voorstel

Bijlage 1 bij deze notitie betreft de aangepaste notitie van het ZAV-beleid, gebaseerd

op de notitie van het huidige beleid. De wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid

zijn:

a. In het huidige beleid hoeft een huurder geen toestemming te vragen voor

aanpassingen aan de buitenschil. Het voorstel is om aanpassingen aan de

buitenschil/energetische schil niet toe te staan als dit een negatieve invloed

heeft op de energieprestatie. Ook wordt in de algemene voorwaarden

vastgelegd dat wanneer het regenwater is afgekoppeld en hiervoor

voorzieningen zijn getroffen hier geen aanpassingen aan mogen worden

gedaan. In de brochure over het ZAV-beleid wordt duidelijk uitgelegd welke

aanpassingen een effect hebben op de energieprestatie van de woning en wat

wordt verstaan onder voorzieningen voor afkoppeling regenwater. Waar nodig

kan Wonen Limburg adviseren en meedenken in alternatieve oplossingen

waarmee er geen negatief effect optreedt voor de energieprestatie. Het

moment om vast te leggen dat een huurder geen aanpassingen aan de
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energetische schil en voorzieningen voor afkoppeling regenwater mag doen

kan op 2 momenten worden vastgelegd.

1. Bij nieuwe huurders kan, vanaf de ingangsdatum van dit herijkte ZAV-beleid,

vastgelegd worden dat dit niet mag. Dit wordt standaard opgenomen in de

algemene voorwaarden bij het huurcontract conform de tekst uit bijlage 2. Dit

betekent dat deze wijziging pas op langere termijn effect heeft. De reden

hierachter (belang van energetische schil in energiezuinigheid en dus

woonlasten) kan natuurlijk wel ook al worden uitgedragen naar zittende

huurders.

2. Het grootste resultaat is te halen bij de woningen die middels een

energieproject energetisch zijn verbeterd. Op dat moment wordt door de

ketenpartner ook het gesprek gevoerd wat het betekent om te wonen in een

energiezuinige woning en wat voor effect aanpassingen aan de energetische

schil hebben op de energieprestatie van de woning en dus ook de woonlasten.

De voorwaarde dat er geen toestemming is voor aanpassingen aan de

energetische schil wordt ook vastgelegd in de toestemmingsverklaring van de

huurder voor het energieproject.

b. De vervangingsplicht houdt in dat Wonen Limburg verplicht is bijvoorbeeld een

luxe keuken met inbouwapparatuur terug te plaatsen bij vervanging.

Vervanging door een standaardkeukenblok is niet toegestaan, tenzij de huurder

hiermee instemt. De laatste jaren heeft Wonen Limburg de vervangingsplicht

gehanteerd. Dit betekent dat de huurder bij de aanvang van het huurcontract

een huurverhoging krijgt (die vaak maar beperkt door te voeren is vanwege o.a.

het tweehurenbeleid of andere aftoppingen) en dat bij vervanging ook een luxe

keuken wordt teruggeplaatst (hogere investering). In de tussentijd vindt er dan

ook onderhoud aan de keuken, met alle luxe en afwijkende materialen, plaats

doorWonen Limburg. De overname van de ZAV betreft dan een onrendabele

investering. Het voorstel is om hierop af te wijken in het voordeel van de

huurder middels een bruikleenovereenkomst. Dit betekent dat Wonen Limburg

voortaan met toestemming van de huurder(dit moet dus bij mutatie worden

vastgelegd middels de overeenkomst uit bijlage 3  bruikleenovereenkomst )

zonder huurverhoging de keuken overneemt en dat Wonen Limburg bij de

afschrijving van de overgenomen keuken een standaardkeuken terugplaatst. In

de tussentijd voert de huurder zelf, in ruil voor het genot om zonder

huurverhoging gebruik te kunnen maken van de luxe keuken, het extra

onderhoud uit. Het onderhoud aan de standaardvoorziening blijft voorWonen
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Limburg, wel uitgevoerd middels de standaardmaterialen van Wonen Limburg.

Bij de bezichtiging wordt kenbaar gemaakt dat hij van de keuken gebruik kan

blijven maken zonder huurverhoging en dat na afschrijving er een

standaardkeuken wordt teruggeplaatst. Dit wordt ook verwerkt in de

aanbiedingsbrief. Redenen: rendabel verdienmodel en het betaalbaar houden

van voorraad. Wanneer de keuken is afgeschreven op basis van levensduur

kan de huurder zelf een nieuwe keuken plaatsen of een aanvraag VGBO doen.

Binnen het VGBO proces heeft hij de keuze om, tegen een vergoeding, een

keuken met extra voorzieningen uit te zoeken. Het afwijken van de

vervangingsplicht en het niet opnemen van de voorziening in de huurprijs geldt

alleen voor ZAV s die onder VGBO vallen (sanitair en keuken), en

voorzieningen bevatten boven de standaardnorm. VoorWonen Limburg Accent

worden aanpassingen altijd overgenomen. Voor deze woningen wordt het

opgenomen in de huurprijs en voert Wonen Limburg het onderhoud uit.

c. Vergoedingen beperken. Luxe voorzieningen vergoeden is niet de doelstelling

van Wonen Limburg. Vergoedingen hoger dan de normbedragen (gemiddelde

investeringsbedragen zie bijlage  ZAV-beleid ) keren we daarom niet uit. Voor

overige ZAV s wordt de maximale vergoeding € 5.000. Eventuele

uitzonderingen vinden alleen plaats in overleg met de betreffende

Assetmanager.

d. Voor Stichting Wonen Limburg is er een relatie gelegd met het huurbeleid:

a. Bij grote wijzigingen aan de woning (met name aanbouwen) waardoor

de woning (ruim) boven de huurtoeslaggrens komt, wordt er met de

Assetmanager eerst de optie tot verkoop bekeken (let op, voor verkoop

is uiteindelijk altijd toestemming bestuur vereist). Indien geen verkoop

wordt de woning dus afgetopt op de liberalisatiegrens.

b. Bij ZAV’s aan woningen die het huurprijslabel goedkoop hebben wordt

er niet afgetopt bij mutatie op de kwaliteitskortingsgrens. Dit zijn vaak

uitzonderingen.

e. Procesaanpassingen: mandatering medewerker Woonservice (nu medewerker

CVB) om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen waar maatwerk vereist is

omdat het ZAV-beleid hier geen duidelijkheid in biedt, waarbij er gelet wordt op

de ingangsdatum huurcontract om te bepalen welke versie van het ZAV-beleid
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bepalend is. Let wel, bij bouwtechnische aanpassingen wordt altijd

bouwkundige expertise ingewonnen van ketenpartner NPO.

4. Strategisch plan Wonen Limburg

Het huidige ZAV beleid past goed binnen de uitgangspunten van het strategisch plan,

met name vanuit het doel om huurders zoveel mogelijk regie te geven over hun

woning. Vanuit met name de energetische doelstellingen (duurzaamheidsbeleid) en

het zakelijke aspect (financieel beleid) zijn er een paar aanpassingen/aanvuilingen

gedaan waarin zoveel mogelijk het regie neerleggen bij de huurders is behouden.

5. Organisatie en implementatie

Communicatie intern: actie proceseigenaar ZAV-proces

Procesaanpassingen: proceseigenaar ZAV-proces ism met: proceseigenaren VGBO,

mutatie en reparatie, medewerker kwaliteitszorg en functioneel beheerder (inclusief

mogelijke adviesaanvragen)

Procesaanpassing energieprojecten (actie: adviseur beleid):

- Opnemen in informatiebrochure en in het nazorggesprek: de ketenpartner ligt

tijdens het nazorggesprek nog toe wat het betekent om in een energiezuinige

woning te wonen en wat het effect is van aanpassingen aan de buitenschil en

waarom Wonen Limburg daarom geen aanpassingen aan de energetische schil

toestaat.

Onderhoud: Omdat sommige onderdelen van keukens en badkamers buiten het

onderhoud kunnen gaan vallen van Wonen Limburg, wordt er nog gekeken naar

mogelijkheden om ook dit extra onderhoud in de vorm van een serviceabonnement uit

te laten voeren doorWonen Limburg, (actie: Proceseigenaar ZAV-proces)

Communicatie extern: Communicatie vindt plaats via: de website, het blad 'in de buurt

van  en de brochure 'zelf klussen . Ook alle huurdersverenigingen worden op de

hoogte gebracht. De wijzigingen die we doorvoeren willen we zoveel mogelijk onder de

aandacht brengen bij de zittende huurders waarvoor het  oude  ZAV-beleid blijft

gelden. Om het belang van de energetische schil in relatie tot de energiezuinigheid

aan te duiden en het belang van een betaalbare voorraad voor Limburg. Hiermee

willen we stimuleren om Wonen Limburg toch te betrekken bij het uitvoeren van

grotere aanpassingen aan de buitenkant van de woning. Voor nieuwe huurders gelden
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andere algemene voorwaarden, aansluitend bij de algemene voorwaarden van de

EPV-woningen. (actie: adviseur beleid)

6. Waardecreatie en risico's

A. Financiën

De wijzigingen hebben een positief effect wat betreft het rendement op woningniveau,

o.a. vanwege het voorkomen van extra kosten op onderhoud/vervanging zonder de

beperking van een huurprijsverhoging ter compensatie van deze kosten. Daarbij zijn er

minder financiële risico s omdat er meer kwaliteitsborging is.

B. Risico s en vooronderstellingen

Het risico bestaat dat huurders alsnog aanpassingen aan de energetische schil

hebben gedaan. Als er als gevolg van deze veranderingen of toevoegingen

gebreken ten aanzien van de woning zijn ontstaan, een hogere energierekening

is, dan wel de (energieprestatie)garantie van de aannemer vervalt, komt de

schade als gevolg hiervan voor rekening van huurder. Dit wordt opgenomen in

de algemene voorwaarden waardoor hier duidelijk naar verwezen kan worden.

Daarbij wordt er op het moment van implementatie zoveel mogelijk aandacht

aan besteedt in communicatie-uitingen om hier zoveel mogelijk kenbaarheid

aan te geven.

C. Maatschappelijk resultaat

Het maatschappelijk resultaat betreft met name het feit dat het ZAV-beleid erin voorziet

dat huurders de vrijheid hebben om van een woning  hun’ woning te maken. Boven

deze doelstelling voldoet de wijziging aan het ZAV-beleid met name aan het

maatschappelijk resultaat om te borgen dat ons bezit duurzaam is/blijft.

7. Overleg

Er heeft overleg plaatsgevonden met Manager Wonen en de afdeling strategie om te

kijken in hoeverre het ZAV-beleid aansluit bij de strategische koers. Conclusie is dat

het ZAV-beleid van Wonen Limburg al vrij ruim is en al past binnen de strategische

koers, vanuit dit traject zijn er dan ook geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Vanuit de adviseurs beleid is er wel aansluiting gezocht bij de beleidsvelden huurbeleid

en duurzaamheid (EPV).
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Verder heeft er nog afstemming plaatsgevonden met de afdeling CVB,

assetmanagement, afdeling Wonen, management Wonen en Vastgoed en de directeur

van Wonen Limburg Accent.

8. Evaluatie

De proceseigenaar evalueert jaarlijks dooreen aantal collega s die een procesrol

hebben te vragen naar ervaringen en vraagt waar nodig onderliggende data op.

9. Communicatie

a. Intern

Alle procesbetrokkenen worden mondeling geïnformeerd met behulp van een

aangepaste procesbeschrijving en aangepast beleidsstuk. Het herijkte beleid

komt op intranet te staan

b. Extern
Zie paragraaf 5  organisatie en implementatie 

c. Pers
NVT

10. Bijlage

1. Herijkt ZAV-beleid

2. Aanpassing algemene voorwaarden

3. Bruikleenovereenkomst

4. 3-partijenovereenkomst
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