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1.  VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  
 
 

Beste leden van de Commissies van Huurders van WonenBreburg, 

 

Met genoegen presenteren wij u ons jaarverslag over het jaar 2016. 

 

Het jaar 2016 was, waar het de huren betreft, voor huurders helaas niet anders dan in voorgaande 

jaren. Mede omdat nog steeds de zogenoemde verhuurdersheffing bestaat, worden de huren extra 

verhoogd.  Gelukkig hebben wij als bestuur van H.B.O. en SHW met WonenBreburg een 

betaalbaarheidsakkoord kunnen sluiten dat er o.a. in voorziet dat de laagste inkomens zoveel 

mogelijk worden ontzien. Voor deze mensen worden de huren nauwelijks of zelfs niet verhoogd. 

Over dit akkoord zijn wij best tevreden. 

 

De participatie van onze huurders vormt voor het bestuur een continu aandachtspunt. Want wij 

beseffen hoe belangrijk medezeggenschap en inspraak zijn. Naast het instellen van commissies van 

huurders kijken wij daarom ook naar andere vormen van participatie. Wij denken hierbij bijvoorbeeld 

aan het gebruik maken van moderne sociale media. 

Maar voorlopig zijn wij uitermate tevreden met u, onze leden van commissies van huurders. Iedere 

bijeenkomst weer die wij organiseren bent u aanwezig. En dat doet ons deugd.  

Dit draagvlak sterkt ons in onze onderhandelingen met WonenBreburg. Onderhandelingen die steeds 

op een prettige en constructieve manier verlopen. 

Met voldoening zien wij terug op onze contacten met u en met WonenBreburg in het afgelopen jaar. 

Een woord van dank aan u allen - leden van commissies van huurders, directie en medewerkers van 

WonenBreburg -  is daarom zeker op zijn plaats! 

 

 

Peter Valk, 

Voorzitter H.B.O. Wonen 99  
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2. NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 11 MEI 2015 
 
Aanwezig: 
 
Bestuur H.B.O. Wonen 99    7 
Externe adviseur     1  
Aantal CvH’s      31 
Aantal Commissieleden     60 
WonenBreburg: Bestuur, Directie, MT,  
Consulenten en huismeesters    7 
Raad van Commissarissen     2 
Platform Breda / bestuur SHW    1 
 
Spronk Management Support – notulist     1 
 
Afwezig: 
CvH’s (zonder kennisgeving)      3 
Bestuurslid H.B.O. (met kennisgeving)     1 
 

 
1. Opening 

De heer Peter Valk heet als voorzitter alle leden van de Commissies van Huurders van harte 
welkom op deze jaarvergadering. Hij vertelt trots te zijn, vindt het geweldig dat de opkomst 
wederom zo groot is en dankt de commissies daarvoor. In het bijzonder worden welkom 
geheten: de heer Corsten en de heer Touw, de leden van de Raad van Commissarissen, mevrouw 
Zwierstra, de heer Pars en de heer Schuld, directeur-bestuurders WonenBreburg en alle overige 
medewerkers van WonenBreburg, alsook de collega van het H.B.O. uit Breda.  
 
De voorzitter geeft een korte bloemlezing van de voornaamste activiteiten van het bestuur in 
2015, waarbij men wederom de belangen van de huurders zo goed mogelijk heeft proberen te 
behartigen. In de overleggen met de directie en het management van WonenBreburg zijn er 
weer veel problemen aan de orde gekomen, zoals huurverhoging, servicekosten en leefbaarheid. 
De vergaderingen hebben altijd in een goede, weliswaar soms pittige sfeer plaatsgevonden, en 
waren altijd constructief. 
 
De contacten met de leden van de Commissie van Huurders geschiedt door het houden van 
thema-avonden, door onze website en door persoonlijke contacten met de leden van onze 
Werkgroep contacten Commissies. Zij proberen ook nieuwe commissies van huurders in het 
leven te roepen d.m.v. flyeren en gesprekken met geïnteresseerde huurders. Ook in het behoud 
van bestaande commissies wordt geïnvesteerd. Een algemeen bekend probleem is om jongere 
mensen bereid te vinden voor deelname aan een commissie van huurders.  
 
Kijkend naar 2016 is inmiddels een feit dat iedereen een huurverhoging heeft gekregen. Het 
merendeel van de huurders gaat 0,6 % meer huur betalen en een aantal 1% meer. Maar er is ook 
een kleine groep die geld terugkrijgt, omdat ze te hoog ingeschaald waren. De voorzitter vertelt 
dat H.B.O. Wonen99 samen met de collega’s in Breda hiervoor hard hebben geknokt en blij is 
met dit resultaat.  
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2. Mededelingen  
- De voorzitter deelt mee dat bij vertrek de uitkomst van de enquête wederom zal worden 

uitgedeeld. Het bestuur is blij dat deze weer is ingevuld en de voorzitter verzoekt om de jaarlijks 
terugkerende enquête zo goed mogelijk te blijven invullen, ondanks dat het wat tijd vergt. Het 
levert zowel voor H.B.O. Wonen 99 als voor WonenBreburg veel belangrijke informatie op. Het 
advies is om samen met de consulenten de verbeterpunten te bespreken.  

- De voorzitter bedankt alle Commissies van Huurders voor alle support die het bestuur heeft 
mogen ontvangen. Een dankwoord voor de directie voor de fijne constructieve samenwerking tot 
slot.  

- Op donderdag 19 en 26 mei a.s. houdt WonenBreburg inloopuren van 13.30 tot 16.30 uur aan de 
J. van Oisterwijkstraat en dit staat ook op de website van WonenBreburg. Iedereen die vragen 
heeft op digitaal gebied kan er terecht.  
 

3. Notulen van de jaarvergadering 13 mei 2015   
De voorzitter meldt dat er geen schriftelijke vragen of reacties zijn binnengekomen.  
Vastgesteld wordt dat er ook geen mondelinge vragen en/of opmerkingen zijn.  
 
De notulen van de jaarvergadering 13 mei 2015 worden met dank aan de notulist als vastgesteld 
beschouwd. 
 

4. Inhoudelijk jaarverslag 2015 van het Bestuur van H.B.O. Wonen 99 en  
Verslag Werkgroep Contacten CvH 
Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het jaarverslag over 2015. De vergadering heeft er kennis 
van genomen. 
     

5. Financieel jaarverslag 2015  
Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het financieel verslag over 2015.  
Dit betekent dat de vergadering akkoord gaat met het financiële jaarverslag over 2015.  

  
6. Begroting 2016   

Er zijn geen vragen of opmerkingen m.b.t. de begroting 2016, waarmee de begroting is 

vastgesteld.   

7. Verklaring kascontrolecommissie   
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heer Wim Weijters en de heer John Kristelijn, 
hebben de kas gecontroleerd. De heer Kristelijn licht in de vergadering toe dat de controle 
steekproefsgewijs is uitgevoerd en geeft aan dat de financiële stukken er verzorgd en zorgvuldig 
verwerkt uitzien. Verder meldt hij dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen.  
 
Het gevoerde financiële beleid over 2015 wordt akkoord bevonden en aan het bestuur wordt 
decharge verleend.  
Tot slot wordt een compliment aan het adres van de penningmeester gegeven.  
 
De voorzitter bedankt de heren Weijters en Kristelijn voor hun werkzaamheden.  

 
8. Verkiezing leden voor de nieuwe kascontrolecommissie 

De voorzitter doet het verzoek aan de heer Weijters en de heer Kristelijn om opnieuw lid te 
worden van de kascontrolecommissie, waaraan zij beiden graag willen voldoen.  
De penningmeester zal begin 2017 contact met hen opnemen voor het controleren van de 
financiën over 2016.  
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9. Samenstelling huidig bestuur en verkiezing/herverkiezing bestuursleden  

De heer Henk Dankers en mevrouw Marian Dickens zijn statutair aftredend en stellen zich 
herkiesbaar.   
Beide leden worden door de ledenvergadering herkozen. De voorzitter dankt namens hen de 
leden voor het in hen gestelde vertrouwen.  
 
De heer François van den Dries is tussentijds afgetreden omdat hij niet meer huurt bij 
WonenBreburg. Er wordt nog naar een opvolger voor hem gezocht.  

 
10. Verslag Enquête 2015 H.B.O. Wonen 2015  

Het enquêteverslag wordt bij vertrek uitgereikt. Iedereen wordt verzocht het met de consulent 
te bespreken. Tijdens een themabijeenkomst in het najaar zal op de uitslag van de enquête nader 
worden ingezoomd.  

11. Beantwoording schriftelijk ingediende vragen 
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend.  
 

12. Rondvraag en sluiting  
De voorzitter biedt de aanwezigen de mogelijkheid om mondeling vragen te stellen of 
opmerkingen te maken.  
 
Er wordt door een meneer een opmerking gemaakt over problemen met het digitaal invullen van 
de enquête. Hij heeft deze dit jaar handmatig ingevuld en ingeleverd. Het bestuur geeft aan dat 
hiervoor naar een oplossing wordt gezocht.  

 
De voorzitter geeft tot slot het woord aan directielid Aline Zwierstra. Zij benadrukt dat behalve 
vragen op digitaal gebied tijdens het inloopspreekuur ook allerlei andere vragen gesteld mogen 
worden. Het digitaal  indienen van reparatieverzoeken dient juist voor het gemak voor de 
huurder.   
Mevrouw Zwierstra spreekt evenals voorzitter Peter Valk haar waardering uit voor de  
betrokkenheid, inzet en aanwezigheid vanavond van de vele leden van commissies van huurders. 
Zij benadrukt dat het goed is dat men elkaar, zoals vanavond, op een goede manier weet te 
vinden. De directie van WonenBreburg wil graag dat dit zo blijft en daarom is samen met de 
afdeling beheer en het H.B.O. een overleg opgestart om te kijken hoe we de 
bewonersparticipatie die we hebben kunnen behouden en versterken, en hoe ook jonge mensen 
en allochtone mensen erbij te betrekken. Zij heeft er het volste vertrouwen in dat deze 
bijeenkomst een positief vervolg krijgt. Ze ondersteunt de oproep van de voorzitter aan de 
aanwezigen om aan te geven of men iemand in hun omgeving kent van wie men weet dat die 
graag toe zou willen treden tot het bestuur van H.B.O.  of een commissie. WonenBreburg acht 
het van essentieel belang om goed contact te hebben met huurders en dat voorzien wordt in 
bewonersparticipatie zodat zij als verhuurder ook weten of ze de goede dingen doen.  

 
Een ander belangrijk punt dat mevrouw Zwierstra meldt is de huurverhoging, of eigenlijk het 
gebrek daaraan.  WonenBreburg heeft voor een groot deel van haar huurders met lage inkomens 
een huurverhoging van 0,6 % gegeven, en dat ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. 
Daarmee heeft WonenBreburg m.b.t. tot betaalbaarheid de daad bij het woord gevoegd. Er zijn 
ongeveer 400 mensen die huurverlaging hebben gekregen en bijna 5000 mensen die geen 
huurverhoging gekregen hebben. Mevrouw Zwierstra geeft te kennen dat het niet alleen de 
verdienste is van WonenBreburg, maar zeker van H.B.O., het SHW en het platform in Breda die 
daar gezamenlijk hard voor geknokt hebben.  
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Middels een applaus geven de aanwezigen te kennen blij te zijn met de behaalde resultaten.  

 
Een van de aanwezigen vraagt wat de reden is geweest voor de huurverlaging, waarop mevrouw 
Zwierstra uitlegt dat er met SHW afgesproken is dat er een relatie moet zijn tussen de kwaliteit 
van de woning en het huurbedrag. Als men naar de puntentelling kijkt, zijn de huren nog 
beneden de maximale vraagprijs.  

 
Een andere vraag is wat het betekent voor de huurprijs als men een andere woning wil huren. 
Mevrouw Zwierstra vertelt dat er nu filmpjes op de website staan om als zittende huurder te 
kunnen bepalen in welke categorie men zit. De huurverhoging is afhankelijk van het inkomen en 
heeft te maken met de regeling ‘passend toewijzen’ uit de nieuwe Woningwet. WonenBreburg 
mag geen woningen meer toewijzen aan mensen wier inkomen hoger is dan € 34.000,-- per jaar.  

 
Tot slot vertelt mevrouw Zwierstra dat WonenBreburg met een dikke 7,7 is gewaardeerd door 
haar relaties. Een keer per vier jaar laat WonenBreburg zich visiteren door een onafhankelijk 
bureau. Dan gaan huurders, gemeenten, partners woningwelzijnszorg en collega-corporaties het 
werk en de werkwijze van WonenBreburg beoordelen. Dit cijfer ligt ruim boven het landelijk 
gemiddelde. De complimenten komen ook toe aan de voorgangers, aldus mevrouw Zwierstra.  

 
Met dit positieve bericht sluit de voorzitter het formele deel van de bijeenkomst en bedankt 
iedereen voor aanwezigheid en inbreng.  

 
Hierna wordt onder het genot van een hapje en een drankje de avond verder muzikaal 
opgeluisterd met een optreden van Triple-X met voor iedereen herkenbare nummers.  

 
 
Tilburg, 10 mei 2017 
 
Peter Valk, Henk Dankers, 
voorzitter secretaris 
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3.   INHOUDELIJK VERSLAG OVER HET JAAR 2016 
 

3.1  Positie en rol H.B.O. 
Ook in 2016 heeft de H.B.O. Wonen 99 zich er wederom voor ingezet om het voorzieningenniveau 

voor haar achterban zo goed mogelijk op peil te houden. Als bestuur van H.B.O. en in SHW-verband 

(Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg) wordt er door het jaar heen intensief overleg gevoerd 

met de directie van WonenBreburg en worden er afspraken gemaakt in het kader van het Akkoord 

Betaalbaarheid.  

 

H.B.O. Wonen 99 behartigt de belangen van huurders in het woningbezit van WonenBreburg.  

H.B.O. is een vereniging en de leden zijn de CvH’s (Commissie van Huurders). Elke huurder kan lid 

worden van een commissie van huurders. Als er nog geen commissie is, kan een huurder het initiatief 

nemen om een commissie van huurders voor zijn complex op te richten. Een commissie van huurders 

moet erkend worden en wordt gefaciliteerd door WonenBreburg en door H.B.O.  De Werkgroep 

Ondersteuning Commissies (WOC) van H.B.O. onderhoudt directe en nauwe contacten met de 

bestuurders en leden van de commissies. In dit jaarverslag doet deze werkgroep eveneens verslag van 

hun bevindingen en activiteiten in 2016. 

 

Via H.B.O. zijn de commissies van huurders eveneens aangesloten bij het Stedelijke Bewoners Overleg 

(SBO) en de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW).  De commissies hebben rechtstreeks 

contact met WonenBreburg over zaken m.b.t. het reilen en zeilen van het eigen complect. Elk bestuur 

van een commissie van huurders voert periodiek overleg met de woonconsulent.   

 
H.B.O. Wonen 99 richt zich op het vestigingsniveau van WonenBreburg in Tilburg en overlegt 
periodiek met de manager Beheer van WonenBreburg, Myreen Minnaar, over allerlei onderwerpen 
die de huurders raken zoals: de onderhoudsplannen voor de woningen, de dienstverlening van 
WonenBreburg, het beleid ten aanzien van leefbaarheid, het verhuurbeleid, algemene 
huurvoorwaarden etc. 
Het Dagelijks Bestuur van H.B.O. Wonen 99 wordt gevormd door Peter Valk, Henk Dankers en Jan 
Zaunbrecher. Dit Dagelijks Bestuur (in Tilburg) en het Bewonersplatform WonenBreburg in Breda 
vormen gezamenlijk het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg  (SHW).   

Het SHW overlegt periodiek met de directie van WonenBreburg.  

 

Een afvaardiging van H.B.O. Wonen 99 neemt deel aan het Stedelijk Bewoners Overleg (SBO). In dit 
overlegplatform zijn 3 H.B.O.’s (van WonenBreburg, Tiwos en TBV) vertegenwoordigd. Ook ’t Heem 
overweegt deelname aan het SBO. Regelmatig zit SBO aan tafel met de bestuurders van de 4 
woningcorporaties en met de wethouder wonen.  

 

In 2016 hebben er 9 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast vindt er elk jaar een overleg 

plaats met een evaluerend karakter (zgn. “Benen op tafel”) waarin de onderlinge samenwerking 

binnen het bestuur wordt besproken en waarin het bestuur terugblikt en vooruitkijkt. In 2016 is het 

bestuur aangevuld met een nieuw (kandidaat-) bestuurslid, t.w. Joke van Wensveen. 

 

In de bestuursvergaderingen wordt actuele informatie gedeeld en worden de ontwikkelingen binnen 

de samenwerkingsverbanden van SBO en SHW op de voet gevolgd en besproken. Zo nodig neemt 

H.B.O. naar aanleiding van ontwikkelingen die er spelen, initiatieven om de positie van huurders te 

versterken.  Veel onderwerpen passeren de revue; hieronder worden een aantal lopende kwesties en 

ook nieuwe bespreekthema’s aangestipt.  
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3.2 Belangrijke bespreekonderwerpen in 2016 
 

• Betaalbaarheid van de huren – streefhuur, woonwet 

Dit onderwerp wordt continue in beeld gehouden en aan de orde gesteld in de overleggen van de 

huurdersbelangenorganisatie met de corporatie. Landelijk beleid en ontwikkelingen blijven wij op de 

voet volgen en wij kijken daarbij vooral naar eventuele gevolgen voor de huurders van 

WonenBreburg.  

 

• Omgangscode herstructurering 
Het H.B.O. heeft in 2015 niet ingestemd met de door de corporatie voorgestelde versoberingen van 
de vergoedingen in de omgangscode herstructurering, grootonderhoud en renovatie. Wel vindt  
H.B.O.  dat misbruik door stapeling van vergoedingen aangepakt dient te worden. Over de kwestie 
versobering ongemakkentoeslag is in SHW-verband de discussie met de directie van WonenBeburg 
gevoerd en zijn er betere afspraken gemaakt. 
 

• Onderhoudsdienst WonenBreburg 
In SHW-verband is regelmatig met de directie gesproken over het dienstverleningspakket met als 
inzet de verworvenheden van de huurders zoveel mogelijk in stand te houden. In SHW-verband is bij 
de directie bepleit om maatwerk te regelen in de dienstverlening en uitvoering.  
 

• Bewonersparticipatie 
In de nieuwe Woningwet is de positie van de huurder en de huurdersbelangenorganisatie versterkt. 
Over hoe de bewonersparticipatie in te vullen en te versterken wordt veelvuldig ook met de directie 
van WonenBreburg gesproken. Onze inzet is het draagvlak en de betrokkenheid van huurders te 
vergroten. Naast de traditionele overlegstructuur zoals die bestaat met H.B.O. en de Commissies van 
Huurders, zoeken wij naar aanvullende en toekomstbestendige vormen van participatie. 
Vraagstukken hierbij zijn: de inzet van moderne media, hoe jongeren te bereiken, hoe mensen aan 
het H.B.O. te verbinden zonder dat ze per definitie bestuurslid of commissielid moeten worden. 
Nagedacht wordt over ondersteunende vormen van participatie, zoals het raadplegen van mensen 
uit de achterban die op bepaalde terreinen (bijv. leefbaarheid) expertise hebben. WonenBreburg 
overweegt een klantenpanel samen te stellen. In een door WonenBreburg georganiseerde workshop 
over ‘aanvullende vormen van participatie’  zijn de ideeën en mogelijkheden verder verkend.  
 

• Kennismakingsgesprekken met nieuwe huurders 
Dit beleid is in 2015 ingezet. Op deze wijze wil de corporatie nadrukkelijker kijken hoe het 
scheefwonen tegen te gaan. Voorts zijn er leefbaarheids- en sociale aspecten waar men in die 
gesprekken aandacht aan wil geven.  De nieuwe huurders worden gewezen op hun rechten en 
plichten.   

• Regio-indeling 
Het Ministerie heeft in 2016 gemeenten en corporaties om verantwoording gevraagd. Conform de 
nieuwe Woningwet mag een corporatie maar in één gemeente/één werkgebied werkzaam zijn. 
Gemeenten mogen wel onderling afspreken dat ze samen een werkgebied vormen. Uit de 
regiovorming is de conclusie gekomen dat Midden- en West Brabant samen een gebied vormen, 
waardoor alle corporaties in dit gebied hun werk mogen blijven doen. De keuze is gemaakt dat in het 
regionale gebied de corporaties primair blijven werken in hun huidige werkgebied. Voorbeelden zijn 
WonenBreburg en De Leyestroom. Het bestuur van WonenBreburg deelt de keuze om één regio te 
vormen. In de verantwoording naar het Ministerie is ook de zienswijze van de 
huurdersbelangenorganisatie van belang. H.B.O. Wonen99 heeft aangegeven in te stemmen met de 
door het bestuur van WonenBreburg gemaakte keuze.  
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• Daeb / niet-daeb 
In december heeft WonenBreburg de Minister een brief gestuurd over hun besluit aangaande 
scheiding daeb/nietdeab met de  zienswijze van H.B.O. daarin opgenomen. 
 

• Jaarlijkse enquête H.B.O. Wonen 99 
De gebruiksvriendelijkheid van het digitaal invullen van de enquête is aanzienlijk erop vooruit 
gegaan. Tijdens de themabijeenkomst van 12 oktober 2016 is de uitkomst van de enquête over 2015 
toegelicht. Onze achterban spreekt zich middels de enquête uit over haar bevindingen als 
commissielid en daarbij komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals: planmatig en groot 
onderhoud, de servicekosten, de contacten met de woonconsulenten en de huismeesters, de 
waarderingsnormen m.b.t. de woning, de dienstverlening door WonenBreburg en ook hoe men de 
informatievoorziening en het functioneren van het bestuur beoordeelt. 
Elk jaar wordt er gekeken naar verbeterpunten, maar algemeen is er grote waardering voor de 
werkzaamheden en de communicatie van WonenBreburg met de huurders. Zo ook voor de 
werkzaamheden van het H.B.O.  

 
 
3.3 Ondersteuningsaanbod Commissies van Huurders 
 

De leden van de C.v.H. kunnen waar nodig ondersteuning krijgen vanuit de Werkgroep 
Ondersteuning Commissies van Huurders (WOC). De mensen van deze werkgroep staan altijd met 
raad en daad  klaar. Zij spannen zich in om leden te werven voor commissies van huurders. Zelfs de 
wijkbus van WonenBreburg benutten ze om plaatselijk in contact te komen met huurders.  

Verder kunnen leden van C.v.H. op afspraak een gesprek inplannen met leden van het bestuur. 
Omdat er in 2016 nagenoeg geen gebruik is gemaakt van het vaste spreekuur, is besloten het om te 
zetten naar spreekuur op afspraak, dit staat ook vermeld op de website. 

Voor financiële zaken is penningmeester Jan Zaunbrecher het aanspreekpunt. Voorzitter Peter Valk 
functioneert indien nodig als mediator richting de corporatie. 

H.B.O.  informeert regelmatig bij de commissies naar hun wensen en behoeften en stemt zo mogelijk 
het ondersteuningspakket daarop af. Het verslag van de werkgroep over 2016 treft u verderop in dit 
jaarverslag aan. 

 

3.4  Website H.B.O. Wonen 99 
 
De redactie probeert de website zo actueel mogelijk te houden. Ook de Commissies van Huurders 
mogen informatie aanleveren voor deze site, bijvoorbeeld over hun activiteiten en actuele 
informatie. Daarbij dient men wel rekening te houden met privacy-gevoeligheden. De redactie van 
de website ziet daarop toe.  
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3.5  Taakverdeling en zelfevaluatie bestuur H.B.O.  
 
Het Dagelijks Bestuur van H.B.O. wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de 
secretaris. Zij bespreken en bewaken de voortgang en de dagelijkse gang van zaken. Het Algemeen 
Bestuur vergadert periodiek, gemiddeld 8 tot 10 keer per jaar. Ieder lid heeft bepaalde taken, zoals 
het beheren van de website, het onderhouden van de contacten met de commissies van huurders, 
de jaarlijkse belrondes met de achterban, hand- en spandiensten verrichten bij de organisatie van de 
thema-avonden, de jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie.  
 
Jaarlijks evalueert het bestuur haar eigen functioneren in het zgn. ‘benen op tafel-overleg’. Open en 
eerlijk bespreken de bestuursleden wat er in het afgelopen jaar goed en wat er minder goed ging, en 
waar verbeterpunten zitten. Tot slot worden voornemens en prioriteiten besproken voor het 
komende jaar. 
 
 

3.6 De thema-avonden in 2016 
 
De eerste thema-avond van dit jaar heeft plaatsgevonden op 2 maart. Op die avond is ook kennis 
gemaakt met het nieuwe bestuurslid van WonenBreburg, de heer Pars.  Tijdens deze 
themabijeenkomst zijn 2 onderwerpen behandeld: nieuwe Woningwet en de Ketensamenwerking. 
Camiel van Esch heeft uitleg gegeven over de belangrijkste aspecten uit de nieuwe Woningwet die 1 
juli 2015 van kracht is gegaan. Nina Viegers heeft verteld wat ketensamenwerking betekent en welke 
pilots WonenBreburg daarvoor heeft aangewezen. Ketensamenwerking wordt toegepast bij 
renovatie en onderhoud in bewoonde staat. Deze manier van samenwerken is redelijk nieuw in de 
bouw en moet leiden tot meer kwaliteit, efficiëntie en kostenbesparing.  
 
De tweede thema-avond was op 12 oktober en op deze avond hebben directeur-bestuurders Leo 
Schuld en Aline Zwierstra het nieuwe ondernemingsplan 2017-2020 van WonenBreburg uitgebreid 
toegelicht. Het plan is in één oogopslag op 1 A4 samengevat en dat is tijdens de bijeenkomst aan 
belangstellenden uitgedeeld. Daarnaast is de vernieuwde enquête en de uitkomst van de enquête 
over 2015 door de voorzitter toegelicht.  

De verslagen alsmede de sheets van de gehouden presentaties zijn voor belangstellenden op de 
website van H.B.O. terug te vinden.  

De thema-avonden worden steeds goed bezocht en worden zowel door de achterban van de H.B.O. 
alsook door directieleden, stafmedewerkers en consulenten van WonenBreburg zeer gewaardeerd.  
Ze vinden steeds plaats bij Boerke Mutsaers in een prettige ambiance en sfeer. De bijeenkomsten 
worden ervaren als een belangrijk contactmoment tussen huurders en verhuurder.  Er wordt met 
elkaar van gedachten gewisseld over belangrijke onderwerpen en bij die gelegenheid worden er zo 
nodig signalen afgegeven. 

Bij Boerke Mutsaers vinden ook de nieuwjaarsreceptie en de jaarvergadering plaats. Ook deze 
bijeenkomsten worden altijd door de achterban en de relaties van de H.B.O. drukbezocht. Het zijn 
belangrijke momenten waarop het bestuur van H.B.O., de leden van de CvH’s, de directie en 
medewerkers van WonenBreburg elkaar kunnen ontmoeten.  
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3.7  Verslag werkgroep ondersteuning Commissies van Huurders (WOC) 
 

De WOC bestaat uit Wilhelmien van Amersfort, Marian Dickens en Harrie van Baardwijk. 

 
Tot de vaste activiteiten van de WOC behoren: 

• Deelnemen aan de Dagelijks bestuur vergaderingen van de H.B.O. Wonen 99; 11 keer in 2016. 

• Deelnemen aan de regiovergaderingen met directie WonenBreburg en H.B.O. Wonen 99 bestuur; 
5 keer in 2016. 

• Mede-organiseren van de thema-avonden van H.B.O. Wonen 99; 4 keer in 2016. 

• Mede-organiseren van de jaarvergadering van H.B.O. Wonen 99. 

• Mede-organiseren van de Nieuwjaarsbijeenkomst van H.B.O. Wonen 99. 

• Deelnemen aan activiteiten van het Stedelijk Overleg Orgaan (SBO), 2 keer in 2016. 

• Bijeenkomsten door leden van WOC 4 maal ter voorbereiding vergaderingen. 
 
In 2016 hebben we samen met de woonconsulenten van WBB een workshop bezocht en is een 
nieuw plan van aanpak opgesteld. 
 
De WOC is in 2016 met het bestuur van H.B.O. Wonen99 op bezoek geweest bij een collega 
woningbouwvereniging in Eindhoven en hun bewonersvertegenwoordiging. 
 
Wij hebben in 2016 in vijf complexen geflyerd en zijn er 4 informatieavonden georganiseerd voor de 
huurders van WonenBreburg. T.w. Drömoff – de Dreven – Staatsliedenbuurt – Predikherenlaan – 
Lambert de Wijsstraat. 
 
Ook is er bemiddeld/ondersteund bij het voortzetten en het uitbreiden van de CvH’s en bij het nieuw 
oprichten van CvH’s:   

• De Nieuwe Heikant;  

• Vogelenzang; 

• Witbrant West; 

• Stadsplein Forum; 

• Het Zand; 

• Sweelincklaan. 
 
De leden van de WOC zijn ook door diverse CvH’s uitgenodigd hun activiteiten bij te wonen; in totaal 
5 maal. 
Wij zijn o.a. aanwezig geweest bij leefbaarheidsacties zoals burendagen en 
nieuwjaarsbijeenkomsten. 
 
Op diverse momenten in 2016 zijn er gesprekken gevoerd aangaande de CvH met de teamleiders en 
de woonconsulenten van WonenBreburg. Tijdens deze bijeenkomsten wordt steevast ook gesproken 
over complexen waar nog geen CvH is en over de mogelijkheden om ook daar een CvH op te richten. 
 
Naast al het bovengenoemde wordt er regelmatig in de wandelgangen en bij ontmoetingen met 
directie, managers, teamleiders, consulenten en huismeesters van WonenBreburg informatief 
gesproken over de CvH’s. 
 
Namens de Werkgroep Ondersteuning Commissies van Huurders,  
Harrie van Baardwijk. 
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3.8 Nieuwe Ondernemingsplan van WonenBreburg 
 
Halverwege 2016 heeft WonenBreburg haar Ondernemingsplan voor de periode 2017-2020 

vastgesteld. Dit plan is met het bestuur van H.B.O. besproken en het is tijdens de thema-avond op 12 
oktober aan de Commissies van Huurders gepresenteerd. Het Ondernemingsplan is geen 
eindproduct, maar beschouwt WonenBreburg als het startschot om haar ambities werkelijkheid te 
maken, zoals het bieden van betaalbare en duurzame huurwoningen aan mensen die dat nodig 
hebben. Hieronder het Ondernemingsplan in één oogopslag:  
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4.  FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2016 
 

 

 

1) JAARCIJFERS 2016 

 

2) VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE  

 

3) BEGROTING 2017 

 

4) TOELICHTING JAARCIJFERS 2016 
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4.1 Jaarcijfers 2016 
 

BALANS 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016

ACTIVA

120 ING Rekening Courant 1.792,53€     7.235,29€     3.364,38€       10.045,03€      

144 ING Vermogen Spaarrekening 132.000,00€  130.000,00€  158.484,40€    177.200,13€    

199 Debiteuren 680,00€        680,00€        680,00€          680,00€           

798 Nadelig exploitatiesaldo -€                

134.472,53€  137.915,29€  162.528,78€    187.925,16€    

PASSIVA

299 Crediteuren -€             -€             -€               -€                

302 Betalingen onderweg -€             -€             -€               -€                

900 Voorziening SHW 2.008,26€     2.008,26€     2.008,26€       2.008,26€        

910 Voorziening HBO 20.000,00€    20.000,00€    20.000,00€      20.000,00€      

798 Batig exploitatiesaldo 7.993,21€     -€             25.396,38€      

999 Eigen Vermogen 104.471,06€  115.907,03€  140.520,52€    140.520,52€    

134.472,53€  137.915,29€  162.528,78€    187.925,16€    

EXPLOITATIEREKENING Begroting 2016 Werkelijk 2016

LASTEN

401 Abonnementen 200,00€        259,85€          -59,85€           

402 Telefoon en internet 500,00€        481,63€          18,37€            

403 Kantoorkosten 600,00€        91,01€            508,99€           

404 Kantoorhuur 2.500,00€     2.456,24€       43,76€            

405 Kosten Website 350,00€        53,08€            296,92€           

406 Verenigingskosten 100,00€        -€               100,00€           

411 Kosten vergaderingen 2.500,00€     1.898,40€       601,60€           

412 Nieuwjaarsreceptie 2.500,00€     2.709,58€       -209,58€          

421 Representatie 2.000,00€     3.290,65€       -1.290,65€       

431 Vergoeding bestuursleden 10.000,00€    9.894,59€       105,41€           

432 Kosten computer apparatuur 2.500,00€     1.805,58€       694,42€           

441 Cursussen en opleidingen 2.000,00€     1.555,25€       444,75€           

451 Ondersteuning Commissies van Huurders 7.000,00€     2.981,85€       4.018,15€        

452 Advieskosten HBO Wonen 99 8.000,00€     9.783,29€       -1.783,29€       

453 Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg 15.000,00€    7.260,72€       7.739,28€        

454 Secretariële ondersteuning 7.000,00€     5.762,63€       1.237,37€        

455 Vergoeding CvH's 25.000,00€    23.083,35€      1.916,65€        

456 Porti, drukwerk, kopieerkosten e.d. 500,00€        162,26€          337,74€           

498 Kosten enquête HBO 3.000,00€     242,00€          2.758,00€        

499 Overige lasten, onvoorzien, afronding 2.941,24€       -2.941,24€       

900 Toevoeging voorziening SHW -€                

910 Toevoeging voorziening HBO -€                

798 Batig exploitatiesaldo 14.150,00€    25.396,38€      -11.246,38€     

105.400,00€  102.109,58€    3.290,42€        

BATEN

455 Vergoeding CvH's 25.000,00€    22.109,58€      2.890,42€        

801 WonenBreburg 80.000,00€    80.000,00€      -€                

802 Doorbelaste kantoorhuur 400,00€        400,00€           

798 Nadelig exploitatiesaldo -€             -€               

105.400,00€  102.109,58€    3.290,42€        

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE WONEN 99

Verschil

31-12-2016
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4.2 Verklaring kascontrolecommissie  
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4.3 Begroting 2017 

BEGROTING WERKELIJK VERWACHTING BEGROTING

2016 T/M OKT 2016 2016 2017

401 Abonnementen 200,00€        36,00€           200,00€              100,00€         

402 Telefoon en internet 500,00€        412,17€         500,00€              500,00€         

403 Kantoorkosten 600,00€        91,01€           300,00€              600,00€         

404 Kantoorhuur 2.500,00€      -€               2.500,00€           2.500,00€      

405 Website HBO 350,00€        53,08€           100,00€              250,00€         

406 Verenigingskosten 100,00€        -€               100,00€              100,00€         

411 Kosten vergaderingen 2.500,00€      1.848,40€       2.500,00€           2.500,00€      

412 Nieuwjaarsreceptie 2.500,00€      2.746,10€       2.746,10€           3.000,00€      

421 Representatie 2.000,00€      722,43€         3.000,00€           3.000,00€      

431 Vergoeding bestuursleden 10.000,00€    8.217,70€       10.000,00€         10.000,00€     

432 Kosten computerapparatuur 2.500,00€      1.722,84€       2.500,00€           2.500,00€      

441 Cursussen en opleidingen 2.000,00€      1.404,85€       2.000,00€           2.000,00€      

451 Ondersteuning Commissies van Huurders 7.000,00€      2.937,25€       3.000,00€           3.500,00€      

452 Advieskosten HBO Wonen 99 8.000,00€      8.708,20€       9.000,00€           9.000,00€      

453 Stichting SHW 15.000,00€    6.615,69€       10.000,00€         12.000,00€     

454 Secretariële ondersteuning 7.000,00€      5.127,38€       5.000,00€           7.000,00€      

496 Voorzieningen tbv 441 en 451 -€              

455 Vergoeding Commissie van Huurders 25.000,00€    23.083,35€     25.000,00€         25.000,00€     

456 Porti, drukwerk, kopieerkosten e.d. 500,00€        162,26€         500,00€              500,00€         

498 Kosten enquête HBO 3.000,00€      242,00€         2.000,00€           2.000,00€      

499 Overige lasten, onvoorzien en afronding 2.941,24€       150,00€              150,00€         

803 Toevoeging voorziening SHW t.b.v. 2014 -€               

898 Toevoeging voorziening HBO t.b.v. 2014 -€               

91.250,00€    67.071,95€     81.096,10€         86.200,00€     

455 Vergoeding Commissie van Huurders 25.000,00€    23.083,35€     25.000,00€         25.000,00€     

499 Overige baten,onvoorzien en afronding -€              -€               -€                   

801 WonenBreburg 80.000,00€    80.000,00€     80.000,00€         80.000,00€     

802 Doorberekende kantoorhuur 400,00€        50,00€           400,00€              400,00€         

899 Overige baten, onvoorzien en afronding

105.400,00€  103.133,35€   105.400,00€        105.400,00€   

14.150,00€    36.061,40€     24.303,90€         19.200,00€     

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE WONEN 99

Totaal Uitgaven

Totaal Ontvangsten

EXPLOITATIESALDO
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4.4 Toelichting op de jaarcijfers 2016 
 
De kosten van de website zijn beperkt gebleven tot de jaarlijkse kosten aan hosting en er waren geen 
verdere aanpassingen nodig. 
 
De toename van de representatiekosten is voornamelijk toe te dichten aan de 
kennismaking/studiereis die het bestuur gehouden heeft naar ‘Thuis’ in Eindhoven. 
 
Overige lasten zijn ontstaan door de interne verhuizing van H.B.O. Wonen99, inrichting van kantoor, 
aanleg internet en aanschaf smart-TV t.b.v. presentaties. 
 
Kantoorkosten zijn zoveel mogelijk beperkt gebleven door in plaats van enveloppen en postzegels 
voor de communicatie naar de commissies gebruik te maken van de digitale mogelijkheden: website 
en e-mail. 
 
Wegens mindere beschikbaarheid van onze adviseur zijn er aanzienlijk minder kosten gemaakt dan 
begroot voor:  

- 441 cursussen en opleidingen 
- 451 Ondersteuning Commissies van huurders 
- 452 Advieskosten H.B.O. Wonen 
- 453 Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg 
- 498 Kosten Enquête H.B.O. 

 
In de begroting was een bedrag van € 25.000 gereserveerd voor de vergoeding aan de commissies 
van Huurders. In werkelijkheid is er een bedrag van € 22.109,58 uitgekeerd, 
  
De vereniging heeft in 2016 geen gebruik hoeven maken van de in 2015 getroffen voorziening ten 
bedrage van € 20.000,00.  
 
De overige posten behoeven naar de mening van het bestuur geen nadere toelichting.  
 
Mede gelet op de hiervoor gegeven toelichtingen kan de vereniging over 2016 niets toevoegen aan 
de voorziening, die dan per de balansdatum gehandhaafd blijft op € 20.000,00.  
 
Tenslotte resteert nog een bedrag van € 25.396.38 aan batig exploitatiesaldo en het bestuur stelt u 
voor dat toe te voegen aan het Eigen Vermogen van de vereniging.  
 
 
 
 
Tilburg, 31 december 2016 
 
Bestuur H.B.O. Wonen99 


