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Bijlagen 
raadsvoorstel
ontwerp raadsbesluit met verordening
persbericht

28-6-2011

1 De raad voor te stellen:  
de verordening  “Particuliere  Woningverbetering” (PWV) vast te stellen;

2 raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit vast te stellen;

3 de stukken aan te bieden aan de raad;

4 voor het jaar 2011 het budgetplafond vast te stellen op € 250.000,=;

5 de nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht.
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Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkji nmlkj
Begrotingswijziging  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Financiële gevolgen opvangen 
binnen betreffende productbudget eenheid

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedcb
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc

 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedcb  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedcb  Overig, namelijk gfedc
Na vaststellen door de raad   
Opname landelijk register gemeentelijke 
verordeningen 

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

Publicatie persbericht na vaststelling verordening door de raad. 
Wijkgerichte informatie en via Bouwgenoot individuele begeleiding.

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji
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Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel. 
  
Beoogd resultaat 

  
Kader 

  
Argumenten voor en tegen 

  
Draagvlak 

  
Financiële consequenties 

  
Aanpak/uitvoering 

5/ 5 
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VERORDENING PARTICULIERE WONINGVERBETERING (PWV)  Bijlage 1 
 
DEEL 1. PROGRAMMA VAN EISEN: 
 
 
00.00 ALGEMEEN 
----------------- 
00.01 Het betreft onderdelen aan de hoofdbouw van een woning (excl. aan- en 


uitbouwen 
Betreffende de bestaande hellende daken platte daken , voorgevel, achtergevel en   
zijgevels 


 
04.00     FUNDERING 
----------------- 
 
04.04 Constructief 


Bij meer dan 4 % scheefstand van vloeren of muren en/of scheurvorming in muren is 
het noodzakelijk funderingsherstel conform de rapportage van een terzake deskundig 
adviesbureau uit te voeren. 


 
04.70 Vochtbehandeling 
 Optrekkend vocht afdoende bestrijden. 


Bij constatering van vochtgebreken herstel conform het advies van een terzake 
deskundig adviesbureau. 


 
04.80 Kruipruimte 


Rottend en stinkend afval uit de kruipruimten verwijderen. Ander afval, zoals puin, 
verwijderen of verspreiden, zodat het leidingwerk bereikbaar blijft en een goede 
ventilatie onder de begane grondvloer gewaarborgd blijft. 


 
13.00 VLOEREN 
----------------- 
 
13.10 Vloerconstructie 
 Scheefstand van vloeren groter dan 4 % opheffen 
  
13.11 Doorgeroeste (delen van) onderslagen vervangen inclusief opleggingen c.q.  
 verankeringen. 
 
13.12 Houten vloerbalken van begane grondvloeren en, indien daartoe aanleiding is i.v.m. 


doorzakking van de vloer of lekkage, de balkkoppen van verdiepingsvloeren in 
gevelmuren en t.p.v. keuken en natte cellen zonodig herstellen of vernieuwen. 


                                                              
14.00 DAKEN 
----------------- 
 
14.10 Kapconstructies 


Gebreken aan spanten, muurplaten, gordingen e.d. opheffen door herstel of 
vervangen van onderdelen. 


 
14.20 Dakvlak 
 Verrot c.q. aangetast dakbeschot, panlatten en tengels vervangen.  
 
14.20.10 Scheefliggende dakpannen herleggen, kapotte en geschilferde dakpannen 


vervangen. 
 Pannendakbedekking ouder dan 50 jaar, tenzij in goede staat, geheel vervangen. 
 
14.20.20 Gebreken aan bitumineuze dakbedekking opheffen. 
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 Bedekking zo nodig geheel vervangen. 
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14.30 Randafwerking 
 
14.31 Zinken bekleding, ouder dan 15 jaar vervangen en mastiekbekleding, ouder dan 10 


jaar vervangen, tenzij in goede staat (n.b. dakrand evt. in samenhang met vervanging 
van bitumineuze dakbedekking herzien). 


 
14.32 Losliggende vorsten en gevelpannen herleggen en indien nodig vernieuwen. Kapotte 


en geschilferde vorsten vervangen. 
 
14.33 Verrotte c.q. aangetaste windveren en dekspanen verwijderen en indien mogelijk 


vervangen door gevelpannen, anders herstellen of vervangen. 
 
14.35  Verrotte c.q. aangetaste boeiboorden (evt. in samenhang met herziening dakrand) 


herstellen of vervangen.  
 
14.40 Dakgoten 
 
14.41 Vervuilde dakgoten schoon maken 
 
14.42 Kapotte of verrotte onderdelen herstellen of vernieuwen. Indien nodig extra afvoer 


aanbrengen, dan wel afschot herstellen. 
 
14.50 Dakdoorbreking 
 
14.51 Dakramen, lichtkoepels en dakluiken waterdicht maken of 


vervangen. Lood- en zinkwerk zo nodig vernieuwen. Eventueel 
dakramen en lichtkoepels slopen en dichtzetten overeenkomstig 
bestaande constructie. 


 
14.70 Dakkapellen bestaand 
 
14.71                 Dakkapellen, wind- en waterdicht maken en verrotte onderdelen vervangen dan wel 


in het geheel vervangen. Lood- en zinkwerk zo nodig vernieuwen 
                                               
15.00  TRAPPEN 
----------------- 
 
15.10 Buitentrappen/bordessen (steenachtig) 
 Kapotte onderdelen van trappen herstellen. 
 Losse onderdelen vastzetten. 
 
16.00 GEVELS 
----------------- 
 
16.10 Gevelwanden 
 
16.11 Bij scheuren in metselwerk constructieve oorzaak  
 achterhalen en opheffen. 
16.12 Scheuren in metselwerk uithakken en opnieuw voegen. Beschadigde stenen 


vervangen. Losse stenen en stukken metselwerk opnieuw (in) metselen in 
overeenstemming met de bestaande situatie. 


16.13 Aangetast betonwerk repareren in overeenstemming met de 
bestaande situatie. 
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16.20 Puien/gevelwand 
 
16.21 Aangetaste en/of versleten delen vervangen, dan wel onderdeel geheel vervangen 
 
16.30 Randvoorzieningen 
 
16.31 In het metselwerk opgenomen stalen constructiedelen indien nodig, bijv. i.v.m. het 


uitduwen van stenen, inspecteren op roest en zo nodig behandelen c.q. vervangen. 
  
16.32 Losse stenen in rollagen en gemetselde onderdorpels vastzetten en voegen. 


Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. 
 
16.33                 Uitgesleten hardstenen dorpels en beschadigde neuten egaliseren 


met kunstharsmortel. Losse dorpels vastzetten. Gescheurde dorpels 
zo mogelijk herstellen met kunstharsmortel, anders vervangen. 


 
16.40 Afwerkingen 
 
16.41 Los, gescheurd of ontbrekend voeg- en pleisterwerk repareren overeenkomstig de 


bestaande situatie. 
 
16.42 Gevelbekledingen 
 Kapotte of losse hardstenen gevelbekledingen herstellen en/of vastzetten. 
 
16.50 Kozijnen, ramen en deuren 
 
16.51 Aangetaste delen van kozijnen herstellen of vervangen. Te zeer aangetaste kozijnen 


in samenhang met beweegbare delen geheel vervangen. 
 
16.52 Slecht sluitende, klemmende of slecht gangbare ramen  goed gang- 


en sluitbaar maken. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen. 
Aangetaste ramen vervangen. 


 
16.53 Slecht sluitende, klemmende of slecht gangbare buitendeuren goed gang- en 


sluitbaar maken. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen. Aangetaste en/of versleten 
deuren vervangen.  


 
16.70 Gevelbehandeling 
 
16.71 Vochtdoorslag afdoende bestrijden. 
 Behandeling alleen toepassen in samenhang met vervangen van al het voegwerk  
                                               
17.00 BALKONS EN TERRASSEN 
----------------- 
 
17.01 Overig algemeen 
 Ondeugdelijke bouwsels verwijderen. 
 
17.02 Constructie 
 Constructieberekening volgens NEN 6702. 
 Aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen c.q. vervangen. 
 
17.03 Plaat/bodem 
 Constructie aangetaste platen herstellen c.q. 
 vervangen 
17.03.10 Losse en/of gescheurde afwerkvloeren vervangen 
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17.03.20 Gebreken aan bitumineuze bedekking opheffen. 
 Bedekking zo nodig geheel vervangen. 
 Aangetaste zinken bedekking vervangen  
 
17.30 Afwerkingen 
 
17.31.10 Loodwerk controleren op gebreken en zo nodig vervangen 
 
17.31.20 Aangetaste of verrotte vullingen van dilitaties verwijderen en nieuwe vullingen 


aanbrengen. 
 
17.31.30            Gebreken aan de rand herstellen. Zinken bekledingen,  indien 


aangetast en/of ouder dan 15 jaar, vervangen en 
mastiekbekledingen, indien aangetast en/of ouder dan 10 jaar.    


17.31.40 Verrotte c.q. aangetaste boeiboorden (evt. in samenhang met 
herziening rand) herstellen of vervangen. 


17.31.50 Hekwerk/borstwering 
Aangetast hekwerk, gemetselde borstwering met scheurvorming en losse stenen 
slopen. Nieuwe hekwerk aanbrengen (evt. in samenhang met herziening 
draagconstructie). 


                                                             
18.00 SCHILDERWERK BUITEN 
----------------- 
 
18.10 Schilderwerk aan te handhaven onderdelen. 
 
18.10.10 Van houten onderdelen loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen, houtwerk 


schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken.  
 
18.10.20 Van stalen onderdelen loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen, staal 


eventuele na ontroesting en reiniging tweemaal gronden, - eenmaal met 
corrossiewerende verf - en aflakken. 


 
18.10.30 Glad betonwerk - na reparatie - afstralen en tweemaal behandelen met 2-


componenten coating. 
 
18.20 Schilderwerk aan nieuw aan te brengen onderdelen. 
 
18.20.10 Alle houtvlakken in aanraking met beton of metselwerk tweemaal meniën of gronden 
 
18.20.20 Alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits 


of in overeenstemming met bestaande situatie tweemaal gronden en aflakken. 
 
18.20.30 Van onverzinkt staal walshuid verwijderen, behandelen met zink compound en 


aflakken. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen met zink compound bijwerken. 
 
19.00 GLASWERK BUITEN 
----------------- 
 
19.00.10 Kapot glas in kozijnen, ramen en deuren vervangen . Ondeugdelijk 


glas-in-lood herstellen/vervangen als bestaand. Nieuw glas 
eventueel in samenhang met vervangen kozijnen aanbrengen. Waar 
mogelijk glaslatten toepassen. 


 
 Minimaal 
 Uitvoeringsniveau:  dubbele beglazing ( U-waarde 2,8)  
                                                                         aanbrengen ventilatie voorziening d.m.v. rooster of      
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                                                                        klepraam
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45.00 VENTILATIE/ROOKGASAFVOER 
----------------- 
 
45.20 Luchttransport 
 
45.20.10 Gebreken aan zinken ontluchtingskappen herstellen/ Ondeugdelijke kappen 


vernieuwen. Zo nodig loodwerk herzien. 
 
45.20.20 Gebreken aan ventilatiekanalen herstellen/ 
 Indien nodig buitendak geheel vervangen. 
 
45.30 Rookgasafvoeren 
 
45.30.10 Nog in functie zijnde rookgasafvoerkanalen 
 waar nodig rookdicht herstellen 
 
45.50 Schoorstenen buiten 
 
45.50.10 Alle niet-functionerende schoorstenen die in slechte staat verkeren, buitendak 


eventueel slopen, dak aanhelen. 
 
45.50.20 Gebreken aan metsel- en voegwerk herstellen. 
 
45.50.30 Loodwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. 
 
45.50.40 Schoorsteenpotten zonodig vervangen 
 
45.50.50 Afwaterende afwerklaag herstellen c.q. vervangen. 
 
45.50.60 Indien nodig schoorsteen geheel  nieuw opmetselen of vervangen door                       
                         gelijkwaardige dakdoorvoer  
                                                             
54.00 HEMELWATERAFVOEREN 
----------------- 
 
54.10 Gootbekleding 


Gebreken herstellen dan wel bekleding geheel vervangen. Zinken gootbekleding, 
ouder dan 15 jaar, geheel vervangen. 


  
54.20 Hulpstukken 
 Kiezelbakken, vergaarbakken en balkondoorvoeren 
 controleren en zo nodig herstellen of vernieuwen. 
 
54.40 Hemelwaterafvoer 
 Ondeugdelijke leidingen geheel of gedeeltelijk 
 vervangen 
                                                  
55.00 RIOLERING 
----------------- 
 
55.01 Ondeugdelijke grondleidingen in kelders en kruipruimtes vervangen. Bij vervanging    


                  de riolering waterdicht, geluidsarm en stankvrij opleveren. Bij vervanging van              
                moeilijk bereikbare leidingen deze leidingen afstoppen en een nieuw leidingverloop  


                          aanbrengen.        
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DEEL 2. PROGRAMMA VAN AANBEVELING: 
 
 
00.00 ALGEMEEN 
----------------- 
 
00.01 Onderdelen als genoemd in programma van eisen 
 Wanneer het werkzaamheden betreft  t.b.v. uit-en/of aanbouwen aan de hoofdbouw   
                         waarin woonfunctie aanwezig is ( keuken, bijkeuken, toilet, douche en portaal). 
                          Onderdelen van een woning terugbrengen naar “orginele uitvoering” mits deze           
                         voldoen aan bouwbesluit 
   
 
ONDERDELEN / ELEMENTEN:                                          
 
13.00 VLOEREN 
----------------- 
 
13.01 Warmte-isolatie 
 (i.s.m. vloerafwerking en plafond ) 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:     begane grondvloeren, incl. 
                      vloeren boven kelders; Rc waarde 
                      minimaal 2,5 m2 K/W. 
                      Berekeningswijze conform NEN  
                      1068. 
 
13.02 Geluidsisolatie woningscheidend 
 i.s.m. vloerafwerking  en plafonds  
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:    woningscheidend  
 
13.03 Brandwerendheid 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:    Brandwerendheid in minuten 
                      conform het Bouwbesluit 
 
13.04 Waterkerende vloer afwerkingen (douche/w.c.) 


Aangebrachte vloer afwerkingen die niet voldoen aan de eisen t.a.v. constructie, 
waterdichtheid e.d. verwijderen. Nieuwe vloerafwerking aanbrengen. 


 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau: 1:  ondervloer (bij kleine opp.) 
                      metalen zwaluwstaartplaat en 
                      beton; 
                      aansluiting vloer- 
                      wand opstorting afdichten met  
                      een rubberfolie en kitvoeg; 
                      afwerking: vloertegels 
                      (eerste soort prijsklasse 0)                                            
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14.00 DAKEN 
----------------- 
14.01 Warmte-isolatie hellend dakvlak 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:   bij handhaven/vervangen dakbeschot: 


isolatie aan buitenzijde aanbrengen, indien dit niet 
mogelijk is dan aan binnenzijde met dampremmende 
laag met ventilatie voorziening ieder geval met een Rc 
waarde van minimaal  


  2,5 m2 K/W 
 
14.02 Warmte-isolatie platte daken 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:    Zie 14.01 
                      Dak-ventilatie pijpjes 
                      verwijderen bij isolatie  
                      aan koude zijde. Bij isolatie 
                      aan warme zijde moet de  
                      ventilatie van de luchtspouw 
                      gehandhaafd blijven. 
 
14.03 Brandwerendheid 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:     Brandwerendheid in minuten 
                      conform het Bouwbesluit. 
  
14.04 Dakterrassen 
 
14.05 Warmte isolatie 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau: 1: bij handhaven dakbeschot: 
                      isolatie aan buitenzijde  
                      aanbrengen, indien dit niet 
                      mogelijk is dan aan binnen- 
                      zijde met dampremmende laag 
  in ieder geval met een Rc waarde van minimaal 
  2,5 m2 K/W 
 
14.70 Dakkapellen bestaand 
 
14.70.01 Warmte isolatie 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau: 1:  isolatie aan buitenzijde 
                      aanbrengen, indien dit niet 
                      mogelijk is dan aan binnen- 
                      zijde met dampremmende laag. Bij isolatie 
                      aan warme zijde moet de  
                      ventilatie van de luchtspouw 
                      gehandhaafd blijven. 
 
14.03 Brandwerendheid 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:     Brandwerendheid in minuten 
                      conform het Bouwbesluit. 
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14.70.02 Dakramen bestaand 
 
14.70.03 Warmte-isolatie 
 Geïsoleerde dakramen toepassen met ventilatiemogelijkheid. 
 
16.00 GEVELS 
----------------- 
16.01 Warmte-isolatie 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:     Rc waarde minimaal 2,5 m2 K/W 
                      Berekeningswijze conform NEN 
                      1068. 
 
16.02 Puien/kozijnen 
 
16.03 Warmte-isolatie 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:     kozijnen met dubbel glas, 
                      panelen in puien isoleren 
                      met Rc minimaal 2,5 m2 K/W/. 
 
16.04 Koude bruggen 
 Bij koude bruggen isolatie aanbrengen conform advies deskundig 


buro. 
 
16.05 Gevelbehandeling 
 Bestaande vervuilde gevels (straatzijde) reinigen 
 en impregneren (steenswerk), mits noodzakelijk herstel/vervangen voegwerk  
 
 
16.06                 Gevelbekleding 


Bij toepassing van gevelbekleding met isolatie, aanbrengen conform advies 
deskundig buro of volgens voorschrift fabrikant. 


 
17.00 BALKONS EN TERRASSEN/GALERIJEN 
----------------- 
 
 
17.01 Warmte-isolatie 
 Minimaal  
 uitvoeringsniveau:     Door de gevel stekende  
                      constructies i.v.m. koude brug 
                      isoleren zie ook 16.06 
 
19.00 GLASWERK BUITEN 
----------------- 
 
19.01 Isolatie glaswerk buiten 
 Minimaal  
 uitvoeringsniveau:    Kozijnen, ramen en deuren 
                       voorzien van dubbele beglazing ( U-waarde 2,8) 
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22.00 WANDAFWERKING 
----------------- 
 
22.01 Isolatie 
 Indien nodig i.v.m. geluidwering of warmte-isolatie 
 een voorzetwand aanbrengen. 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:  1. voorzetwand bouwmuur/ 
                      woningscheidend en t.p.v. 
                      scheidingen met trappenhuis, 
                      bergingen en winkels; 
                      stijl- en regelwerk met gips- 
                      kartonplaat d = 12,5 mm 
                      gevuld met 50 mm minerale wol 
                      en dampremmende laag; 
                   2. voorzetwand gevel; 
                      stijl en regelwerk met  
                      gipskartonplaat d = 9,5 mm 
                      gevuld met isolatie en 
                      dampremmende folie 
                    Rc minimaal 2,5 m2 K/W. 
24.00 PLAFONDS 
----------------- 
 
24.01 Warmte- isolatie 
 In samenhang met dakconstructie 
 Minimale eis:        RC minimaal 2,5 m2 K/W. 
                      Berekeningswijze conform de 
                      NEN 1068 
 
25.00 TRAPPEN 
----------------- 
 
25.01 Geluidsisolatie 
 Minimaal  
 uitvoeringsniveau:    Dichte trappen, indien  
                      woningscheidend, aan de 
                      onderzijde voorzien van een 
                      steenwoldeken d=40 mm tussen 
                      treden/stootborden en 
                      vrijdragende afwerking in. 
 
25.02 Brandwerendheid 
 Minimaal 
 Uitvoeringsniveau:     Brandwerendheid in minuten 
                      conform het Bouwbesluit. 
 
29.00 Politiekeurmerk Veilig Wonen 
----------------- 
 
Inbraakwerendheid van de woningen: 
Van belang zijn deuren en ramen, waarbij het eisenpakket voor de woningen aansluit bij de Europese 
normen CEN-ENV 33.0036:1993 in de bestaande VKG voorschriften. 
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De volgende onderdelen dienen te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen: 
 -Lage daken (i.v.m. inklimbaarheid); 
 -Voordeur; 
 -Zij- en achterdeuren; 
 -Beweegbare ramen en ventilatie openingen; 
 -Beveiligingsverlichting; 
 -Bouwbeslag; 
 
30.0 Erfafscheidingen zichtgevels aan openbare ruimte  ( ter goedkeuring                   


voorleggen per blok) 
----------------- 
 
 Ondeugdelijke scheidingen verwijderen. De noodzakelijke duurzame scheidingen      
                            aanbrengen.                                                              
 
45.00 VENTILATIE/ROOKGASAFVOER 
----------------- 
 
45.10 Ventilatie 


Indien niet of onvoldoende aanwezig t.b.v. keuken, badkamer en w.c. ontluchting c.q. 
ventilatie aanbrengen. Mate van luchtverversing conform het Bouwbesluit. 


 Ontluchting bovendaks. Spleten aan onderkant deuren van keuken en badkamer.  
 
 
45.20 Rookgasafvoeren 
 Indien een rookgasafvoer t.b.v. geiser ontbreekt, 
 deze aanbrengen. 
 
51.00 GASINSTALLATIES 
----------------- 
 
51.10 De gasinstallatie conform de eisen van het energiebedrijf 
                                                       
52.00 WATERINSTALLATIES 
----------------- 
 
52.10 Aansluiting woning 


Hoofdtoevoerleidingen koud water controleren op gebreken en zo nodig herstellen of 
vervangen. Loden leidingen altijd vervangen door koper (opbouw). Elke woning apart 
afsluitbaar maken vanuit de woning. 


 In niet vorstvrije-ruimten leidingen isoleren. 
 
 
52.20 Waterleiding 


Warm- en koudwaterleidingen op gebreken controleren en zo nodig herzien. Loden 
leidingen vervangen. Bij vervanging van moeilijk bereikbare leidingen deze leidingen 
afstoppen en een nieuw leidingverloop aanbrengen. 


 
52.30  Wasmachine aansluiting 
 Indien niet aanwezig aanbrengen. 
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55.00 RIOLERING 
----------------- 
 
55.10 Loden c.q. ondeugdelijke leidingen vervangen; waterdicht, geluidsarm en stankvrij 


opleveren. Bij vervanging van  moeilijk bereikbare leidingen deze leidingen afstoppen 
en een nieuwe leidingverloop aanbrengen. 


 
 Minimaal 
 uitvoeringsniveau:     PVC voorzien van KOMO keur  
 
 
55.20 Wasmachine aansluiting 
 Indien niet aanwezig aanbrengen. 
                                                        
62.00 ELEKTRA 
----------------- 
 
62.10  De elektrische installatie conform de leveringsvoorwaarden van het energiebedrijf 
 
62.20 Wasmachine aansluiting 
 Indien niet aanwezig aanbrengen. 
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Voorstel 
1. De verordening  “Particuliere  Woningverbetering” (PWV) vast te stellen. 
 
Inleiding  
Voorstad Oost is een van de zes aanpakbuurten van Deventer. Er is een Visie Voorstad Oost gemaakt met 
een uitvoeringsprogramma. Dat is de basis om met een brede aanpak de wijkvernieuwing tot stand te 
brengen.  Een van de aanpak punten is de particuliere woningverbetering.  
Bij 40% van het particuliere woningbezit in Voorstad is achterstand in het onderhoud en veel woningen zijn 
slecht geïsoleerd, zodat op het gebied van energiebesparing veel te bereiken is. Door actief aanbieden van 
leningen voor onderhoud met een lage rente willen wij de eigenaren stimuleren de kwaliteit  van hun woning 
op peil te brengen. Bij slecht geïsoleerde huizen stellen we daarbij de voorwaarde ook duurzaamheids 
maatregelen te nemen. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van de reeds bestaande duurzaamheidssubsidie 
en de duurzaamheidslening (“Verbeter & Bespaar”).   
Verbetering zal het aanzien de leefbaarheid van de wijk positief beïnvloeden.  
Met bijgaande verordening wordt vastgesteld onder welke voorwaarden de leningen worden verstrekt.  
 
Beoogd resultaat  
Verbeteren en verduurzamen van particulier woningbezit, stimuleren particuliere eigenaren tot planmatig 
onderhoud, verbeteren van het aanzien  en de leefbaarheid van de wijk. Bijdragen aan de gemeentelijke 
doelstelling om CO2 neutraal te worden.  
Door het verstrekken van stimuleringsleningen willen wij met de reeds beschikbaar gestelde budgetten 
binnen drie jaar 30 tot 50 woningen verbeteren in combinatie met het uitvoeren van duurzaamheids 
maatregelen.  
De verordening wordt voor de Wijk Voorstad Oost opgesteld, maar kan ook toegepast worden in andere 
gebieden wanneer de gemeente daar aanleiding toe ziet en er middelen voor wil vrijmaken.   
 
Kader  
De verordening is een uitwerking van de gemeentelijke Woonvisie 2008+,   hoofdstuk 6.1 Voorstad Oost 
maatregel 31 en van het Uitvoeringsprogramma Voorstad Oost 2010-2019. De kosten zijn opgenomen in de 
meerjarenbegroting uitvoeringsprogramma Voorstad Oost (bijlage 1 van het uitvoeringsprogramma) 
Naast de onderhoudslening kan  gebruik gemaakt worden van de Verordening Duurzaamheidsleningen 
particuliere woningeigenaren.  
De regeling is bedoeld voor eigenaar bewoners en niet  voor woningcorporaties of institutionele beleggers. 
Het college is bevoegd om aan particulieren die een of meer zelfstandige woningen in Voorstad bezitten en 
verhuren een lening toe te kennen. Omdat de leningen het verbeteren van woonkwaliteit  en  leefbaarheid in 
de buurt tot doel hebben, kan het college bij eigenaar-verhuurders aan de lening nadere voorwaarden 
verbinden m.b.t. gebruik en verhuur van de woning.  
 
Argumenten 
 


 


1. Het verstrekken van stimuleringsleningen is een uitwerking van het gemeentelijk beleid volgens de 
Woonvisie  


2. Het is een onderdeel van een brede aanpak om de woonkwaliteit en de leefbaarheid in Voorstad Oost te 
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verbeteren. 
3. Zonder ondersteuning blijft er in de wijk een achterstand in het particulier woningbezit. 
4. De maatregelen komen ten goede aan de bewoners en aan de hele wijk.    
5. Gecombineerde aanpak stimuleert eigenaren  om ook in duurzaamheid te investeren.  
6. Als bezwaar is genoemd dat er meerdere leningregelingen naast elkaar ontstaan: naast VVE leningen en 


duurzaamheidsleningen een regeling voor particuliere woningverbetering. Om uitvoering te geven aan 
het beleid voor Voorstad Oost is echter een aparte regeling,toegesneden op particuliere verbetering 
noodzakelijk. Door inzet van externe begeleiding wordt het voor de aanvragers zo eenvoudig en 
toegankelijk mogelijk gemaakt.  
 


Draagvlak  
De maatregelen zijn onderdeel van het in de Woonvisie 2008+ vastgesteld beleid en van de Visie Voorstad 
Oost, die tot stand gekomen is met inbreng van bewoners, eigenaren en instellingen uit de wijk.  
  
Financiële consequenties  
Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Voorstad Oost in februari 2010 is voor het onderdeel 
“onderhoud woningen en energie” totaal € 555.000  budget toegekend. Daarvan wordt € 400.000,= bestemd  
voor het verstrekken van laagrentende leningen. De overige € 155.000 wordt ingezet voor het begeleiden 
van bewoners en voor energie. Het besluit past dus binnen de bestaande begroting.  
Het bedrag van € 400.000,= wordt revolverend” ingezet, dat wil zeggen: van de rente en aflossing op de 
lening kunnen opnieuw leningen verstrekt worden. Op deze manier kan in 4 jaar voor ongeveer 50% meer 
(totaal € 550.000 tot € 600.000) aan leningen verstrekt worden. Als na een aantal jaren geen nieuwe lenigen 
worden uitgegeven is aan het einde na aflossing van alle leningen de oorspronkelijke € 400.000 plus een 
geringe renteopbrengst weer beschikbaar. Na maximaal 4 jaar wordt de regeling geëvalueerd  om te 
beoordelen of en zo ja met welk doel verstrekking van PWV-leningen uit dit fonds wordt voortgezet.  
De laagrentende leningen worden verstrekt  met 3% korting op de geldende marktrente, met een minimum 
van 0,5%. Door SVn wordt 0,5% beheervergoeding gerekend over het totaal uitgeleende bedrag. Dat wordt 
dus altijd gedekt door de minimale rente opbrengst. 
Wanneer een eigenaar de lening niet meer kan aflossen ligt het risico bij de gemeente. In dat geval komt een 
deel van de oorspronkelijk uitgezette € 400.000 dan niet terug in het fonds. Uit ervaring van SVn blijkt dat dit 
risico gering is. Om het risico verder te beperken is voor een lening boven € 15.000 een hypotheek verplicht. 
Afhankelijk van het aantal aanvragen en het gemiddelde leningbedrag kan in 2012 aanvullend budget voor 
onderhoudsleningen nodig zijn om alle particuliere woningen in de wijk op het gewenste onderhoudsniveau 
te brengen.  
 
Aanpak/uitvoering 
Om de eigenaren te stimuleren en te begeleiden bij het maken van plannen voor onderhoud en 
duurzaamheidsmaatregelen worden zij ondersteund door  Bouwgenoot  bv uit Deventer.  
Bouwgenoot helpt bij het opstellen van lening aanvragen en het afstemmen van de aanvragen voor 
onderhoudsleningen op aanvragen voor de bestaande duurzaamheidslening en 
duurzaamheidssubsidie. De aanvragen kunnen via Bouwgenoot bij de gemeente ingediend 
worden. 


 


Het College stelt binnen het beschikbare budget jaarlijks het budgetplafond vast . Het rentepercentage voor 
de stimuleringsleningen wordt per lening vastgesteld met een vaste korting van 3% op de marktrente 
overeenkomstig de methode die SVn gebruikt voor de duurzaamheidlening. Het college neemt een principe 
besluit over toekenning van een aangevraagde PWV lenig. De kredietbeoordeling, definitieve toekenning  en 
het  verstrekken van de lening wordt uitgevoerd door SVn. De verordening wordt na het vaststellen 
gepubliceerd in overleg met team Juridische Zaken. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 


 
 
 


drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema 
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De raad van de gemeente Deventer, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17-5-2011 , 542793 RS/SI/RE. 
 
Gelet op de Woonvisie 2008+ gemeente Deventer; 
Gelet op de Visie Voorstad Oost en het Uitvoeringsprogramma Voorstad Oost 2010-2019; 
Gelet op de door de raad van 16 juni 2010 vastgestelde Verordening duurzaamheidsleningen particuliere 
woningeigenaren; 
Gelet op de artikelen 108 lid 1 en 147 lid 1 van de Gemeentewet; 
 
BESLUIT 
 
Vast te stellen de 
 
VERORDENING PARTICULIERE WONINGVERBETERING (PWV) 
 
Artikel 1  Begrippen 
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder: 


a) aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;  
b) duurzaamheidlening: een gemeentelijke stimuleringslening die, na toekenning door het college, 


door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager, op basis van de door de raad van 16 juni 2010 
vastgestelde Verordening duurzaamheidleningen particuliere woningeigenaren; 


c) PWV-lening: een gemeentelijke stimuleringslening voor Particuliere Woning Verbetering die, na 
toekenning door het college kan worden verstrekt aan aanvrager, ten behoeve van de financiering 
van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van onderhoudmaatregelen, die worden 
getroffen in de eigen woning; 


d) duurzaamheidmaatregelen: 
energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in bijlage 1 van de 
Verordening duurzaamheidleningen particuliere woningeigenaren; 


e) onderhoudmaatregelen: onderhoudmaatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1; 
f) een EPA-maatwerkadvies; een advies dat, voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen 


van één of meer duurzaamheidmaatregelen en voorzieningen, wordt opgesteld door een 
gecertificeerd bedrijf; 


g) een bouwkundig advies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen 
van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld 
door een door het college daartoe aangewezen, gecertificeerd bedrijf; 


h) werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het 
treffen van onderhoudmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vermeerderd met de kosten van 
een bouwkundig advies of bouwtechnische keuring van de woning, legeskosten, bijkomende kosten 
voor het verkrijgen van de PWV-lening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van 
deze onderhoudmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden 
ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.  


i) SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken. 
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Artikel 2  Toepassingsbereik 
1. Deze verordening is van toepassing op bestaande woonruimten, die geschikt en bestemd zijn voor 


permanente bewoning en die zijn gelegen in door het college aan te wijzen gebieden in de gemeente 
Deventer.  


2. Bij inwerkingtreding is deze verordening van toepassing op de woningen van eigenaar-bewoners in de 
wijk Voorstad-oost te Deventer. (zie bijlage 2 plankaart) 


3. Het college is bevoegd de verordening toe te passen op huurwoningen van particuliere eigenaren die 
een of meer woningen in Voorstad –oost bezitten en kan daaraan nadere voorwaarden verbinden 
m.b.t. gebruik en verhuur. 


4. Het college is bevoegd het toepassingsbereik van deze verordening uit te breiden of in te perken.  
 
Artikel 3  Budget 
Binnen de door de raad beschikbaar gestelde middelen stelt het college jaarlijks het budget vast dat ten 
hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van PWV-leningen. 
 
Artikel 4  PWV Leningen in samenhang met duurzaamheid 
Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een PWV-lening toe 
te kennen. De toekenning geschiedt onder de voorwaarde, dat de aanvrager, met betrekking tot dezelfde 
woning duurzaamheidmaatregelen uitvoert waardoor volgens een EPA-maatwerkadvies de woning 
voldoet aan energielabel B of ten minste twee labelstappen laten stijgen. Hiervoor kan door het college 
naast de PWV lening een duurzaamheidlening worden toegekend. Wanneer op grond van een EPA-
maatwerkadvies wordt aangetoond dat de woning voldoet aan label B of hoger kan een PWV lening 
worden toegekend zonder de verplichting van duurzaamheidmaatregelen. 
 
 
Artikel 5  Onderhoudmaatregelen 
1. Tot de onderhoudmaatregelen worden gerekend: Maatregelen aan het casco van de woning 


(exclusief aanbouwen en bijgebouwen) volgens het programma van eisen onderhoud en het 
programma van aanbevelingen (bijlage 1). 


2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van onderhoudmaatregelen uitbreiden en/of 
inkorten. 


 
Artikel 6  Indiening aanvraag 
Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld 
formulier en gaat vergezeld van een opgave van: 
a. Stukken waaruit blijkt dat een duurzaamheidslening is aangevraagd of reeds is verleend, of een EPA-


certificaat waaruit blijkt dat de woning reeds voldoet aan de minimale eis voor duurzaamheid als 
beschreven in artikel 4; 


b. een kopie van (de samenvatting van) het bouwkundig advies; 
c. de te treffen onderhoudmaatregelen; 
d. de werkelijke kosten van het treffen van de onderhoudmaatregelen alsmede een financiële 


onderbouwing van deze opgave op basis van bouwkundig advies en begroting; 
e. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden voor het treffen van de 


duurzaamheidmaatregelen en de onderhoudmaatregelen;”. 
 
 
Artikel 7  Afhandeling aanvraag 
1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.  
2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing 


noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 
vier weken te completeren.  


3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de 
aanvraag niet ontvankelijk.  


4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.  
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5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden 


van de aanvraag een beslissing. 
6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn 


aanvraag is of wordt gehonoreerd. 
 
 
Artikel 8  Afwijzen aanvraag 
Het college wijst een aanvraag af, indien: 
a) het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; 
b) de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; 
c) de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-; 
d) de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de onderhoudmaatregelen; 
e) niet wordt voldaan aan het Programma van eisen onderhoud; 
f) niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor duurzaamheid zoals genoemd in artikel 4; 
g) naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de 


voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan; 
 
 
Artikel 9 Goedkeuring aanvraag en Voordracht  
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 keurt het college een aanvraag goed indien uit de ingediende 
stukken blijkt dat de te treffen maatregelen voldoende bijdragen aan de bouwkundige en / of energetische 
kwaliteit van de woning. Het college besluit dan de aanvraag bij SVn voorgedragen voor definitieve 
toekenning en verstrekking van de lening. 
  
Artikel 10  Toekenning 
1. De toekenning van een PWV-lening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van 


SVn. 
2. SVn verstrekt en beheert de toegekende PWV-leningen. 
  
 
Artikel 11  Op de lening van toepassing 
Op PWV-leningen zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de 
‘Productspecificatie (gemeentelijke) Stimuleringslening’ en ‘Productspecificatie Bouwkrediet’, zoals deze 
documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst 
tussen gemeente Deventer en SVn. 
 
Artikel 12  Kenmerken van PWV-lening 
1. De hoofdsom van de door het college toegekende PWV-lening is in beginsel gelijk aan het bedrag van 


de door het college aanvaarde werkelijke kosten. 
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de PWV-lening niet minder dan € 2.500,- en 


niet meer dan € 30.000,-.(inclusief BTW). 
3. De looptijd van de PWV-lening bedraagt maximaal 25 jaar. De maximale looptijd van de PWV-lening 


wordt gerelateerd aan het totaalbedrag van PWV-lening en Duurzaamheidslening.  
a. Indien het totaal lager is dan € 7.500 dan bedraagt de looptijd maximaal 10 jaar.  
b. Bij een totaal tussen € 7.500 en € 15.000 is de looptijd maximaal 15 jaar. 
c. Bij een totaal boven € 15.000 is de looptijd maximaal 25 jaar.  
De leningkenmerken van de duurzaamheidslening blijven ongewijzigd in overeenstemming met de in 
aanhef genoemde Verordening Duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren.  


4. De PWV-lening wordt terugbetaald in overeenstemming met de Productspecificaties (gemeentelijke) 
Stimuleringslening (annuïteit). De lening moet op basis van jaarannuïteiten worden afgelost in 
maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand. De maandelijkse betalingen 
worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is 
verplicht. 
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5. Bij verkoop van de woning dient de (restant) PWV-lening in zijn geheel te worden afgelost. 


Indien ook een duurzaamheidslening verstrekt is dient deze op hetzefde moment in zijn geheel te 
worden afgelost. 


6. Het rentepercentage is 3% lager dan het op het moment van toewijzing gepubliceerde 10 of 15 jaars 
rentetarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,5%). In 
geval de looptijd langer is dan 15 jaar, wordt het rentepercentage vastgesteld aan de hand van het, op 
moment van toewijzing geldende, 15-jaarstarief van SVn (met inbegrip van de hiervoor geldende 
korting van 3% en een minimum rentepercentage van 0,5%). 


7. De rente staat gedurende de gehele looptijd van de PWV-lening vast. 
8. Vervroegde aflossing van de PWV-lening is te allen tijde boetevrij toegestaan. 
9. Indien de door het college toe te wijzen PWV-lening kleiner is dan € 15.000 dan wordt de lening 


onderhands verstrekt.  
10. Indien de door het college toegekende PWV-lening groter is dan € 15.000 dan dient (aanvullend) 


hypotheekrecht te worden gevestigd tot zekerheid voor het totaalbedrag van de lening te 
vermeerderen met rente en kosten.  


 
Artikel 13  Bouwkrediet 
Een PWV-lening komt via een bouwkrediet tot uitbetaling op basis van facturen van door derden 
uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van materiaal voor zelf uitgevoerde 
maatregelen.  
 
Artikel 14  Nadere regels 
Het college is bevoegd voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vast te stellen.  
 
Artikel 15  Hardheidsclausule 
Het college kan deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover strikte 
toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard. 
 
Artikel 16  Citeertitel en inwerkingtreding 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Verordening Particuliere Woningverbetering (PWV) Deventer 
 
Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op @@@.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van @@@ 
 
De raad voornoemd, 
 
de griffier,    de voorzitter, 
 
 
 
 
 
drs. A.G.M. Dashorst   Ir. A.P. Heidema 
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PERSBERICHT 
20 juli 2011 
 
 
Gemeente stimuleert onderhoud en energiebesparing 
LENINGEN VOOR WONINGVERBETERING VOORSTAD OOST 
 
Voorstad Oost is een van de zes aanpakbuurten van Deventer. In deze buurt is de aanpak van 
particuliere woningverbetering een belangrijk punt.  
Bij 40% van het particuliere woningbezit in Voorstad is er achterstand in het onderhoud en veel 
woningen zijn slecht geïsoleerd. 
De gemeenteraad heeft 20 juli een verordening vastgesteld die het mogelijk maakt dat 
woningeigenaren voor noodzakelijk onderhoud een lening krijgen met heel lage rente. 
Deventer heeft al de regeling "Verbeter en Bespaar" waarmee woningeigenaren subsidie en 
een lening voor energiebesparing kunnen aanvragen. De nieuwe regeling kan daarmee 
gecombineerd worden. Op deze manier kunnen in de woning energiebesparing en achterstallig 
onderhoud tegelijk worden uitgevoerd.     
Om de eigenaren te stimuleren en te begeleiden bij het maken van plannen voor onderhoud en 
duurzaamheid worden zij ondersteund door  Bouwgenoot  bv uit Deventer.  
Bouwgenoot helpt bij het opstellen van lening aanvragen en het afstemmen van de aanvragen 
voor onderhoudsleningen op aanvragen voor de bestaande duurzaamheidslening en 
duurzaamheidssubsidie. De aanvragen kunnen via Bouwgenoot bij de gemeente ingediend 
worden.  
De leningregeling is een uitwerking van de Visie Voorstad Oost die beoogt in een brede aanpak 
de wijkvernieuwing tot stand te brengen. Door het actief aanbieden van leningen voor 
onderhoud met een lage rente wil de gemeente eigenaren stimuleren de kwaliteit  van hun 
woning op peil te brengen. Bij slecht geïsoleerde huizen wordt daarbij de voorwaarde gesteld 
dat er ook duurzaamheidmaatregelen genomen worden. Met het stimuleren van de verbetering 
wil de gemeente het aanzien en de leefbaarheid van de wijk positief beïnvloeden. 
Woning eigenaren uit andere delen van Deventer kunnen geen gebruik maken van deze 
regeling. De gemeente heeft er voor gekozen om de beperkte hoeveelheid geld die beschikbaar 
is gericht in te zetten in deze aanpakbuurt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot voor de redactie / niet voor publicatie 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met A. ten Wolde, woordvoerder bij 
gemeente Deventer, telefoon 0570-693275, e-mail: a.ten.wolde@deventer.nl 
 
 


Opmerking [AtW1]: Moet mijn naam 
hier of bijv Gerlinda als projectleider 
van Voorstad Oost? 





