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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van  
Maandag 27 oktober 2014, 09.30-11.30 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort  
mevrouw Marian Dickens 

     de heer François van den Dries 
     mevrouw Ger Heerdink      
      
Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk (SMS) 
 
Afwezig:     de heer George Herders (adviseur) 
 

 
1. Opening 

Peter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij bericht dat George gelukkig weer 
aan de betere hand is en dat zijn herstel heel voorspoedig verloopt.  
Ook met Henk gaat het gelukkig weer de goede kant op. Wel heeft Peter hem op het hart 
gedrukt zich als secretaris minder druk te maken en het wat rustiger aan te doen. In het 
DB zijn de zaken nagelopen die voor de komende tijd te doen staan en e.e.a. staat goed 
op de rails.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Henk geeft aan dat er in zijn mailverkeer wat mis is gegaan waardoor niet iedereen 
de vergaderstukken tijdig heeft ontvangen.  

• Niet iedereen maakt al gebruik van Dropbox. Nadere afspraken en instructies 
daarover volgen. Het blijkt dat sommige leden moeite hebben met het gebruik van 
hun tablet. Afgesproken wordt dat Jan een instructiemiddag organiseert: 4 november 
om 14.00 Wilhelmien is die dag verhinderd en ze regelt een aparte afspraak. 

• In het DB is besloten om als oudejaarsattentie voor de Commissie van Huurders de 
mapjes te bestellen met het logo van HBO erop zoals Wilhelmien en Marian hebben 
voorgesteld. Daarnaast is besloten er ook nog een pen bij te doen als blijk van dank 
jegens de commissieleden voor hun bewezen inspanningen voor hun 
woningcomplex. 

• Het DB heeft aan de van de begroting 2014 geconstateerd dat er in het lopende jaar 
minder is uitgegeven dan begroot en er dus financieel sprake is van een overschot.  
Jan bereidt de begroting voor 2015 voor (actie: Jan). 

• Het eindejaarsetentje regelt het DB binnenkort en informatie daarover volgt (N.B. 
donderdag 11 december, 18.30 uur in De Riddershoeve in Berkel Enschot). 

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 8 september 2014 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag: 

• Over de kwestie dat WonenBreburg extra servicekosten voor onderhoud in rekening 
wil brengen bij de huurders, is op dit moment geen nieuws te melden. Het is een 
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voornemen waar nog niet het laatste woord over is gezegd, aldus Peter. 
WonenBreburg heeft een belronde erover gedaan en daarop zullen wellicht negatieve 
reacties zijn gekomen. SHW heeft (nog) geen adviesaanvraag hierover gekregen. Als 
HBO is men er in elk geval op tegen.  

• Over de kwestie afwikkeling energierekening Paletflat is thans geen nieuws te 
melden. 

• Over de kwestie korting voor schildwoningen heeft Aline Zwierstra aangegeven dat 
die regeling in 2008 al zou zijn afgeschaft, maar dat het niet naar iedereen als 
zodanig is gecommuniceerd. Zij zou in het archief na laten gaan wanneer dat besluit 
is genomen en het SHW laten weten.  
Volgens Jan is er bij sommige complexen niets ingehouden, bij andere wel, dus is er 
sprake van ongelijkheid. Mogelijk is voor de huurders in kwestie sprake van een 
verworven recht. Peter zal dit in het komende SHW aankaarten. 

• I.v.m. de afwikkeling van het financiële gedeelte voor de CvH Parkzicht zal Jan 
alsnog contact opnemen met  de contactpersoon daarvan Jan Berends. 

• Op dit moment is er nog geen opvolger voor Johan Dunnewijk. Een 
headhuntersbureau is ermee bezig. Voorlopig neemt Aline Zwierstra de taken waar. 
Peter verwacht dat eind december de eerste sollicitatiegesprekken plaats zullen 
vinden. HBO vindt dat de procedure voor het vinden van een opvolger erg laat is 
opgestart. 

• Harrie heeft van Camiel van Esch een excelbestand gekregen van álle bewoners van 
WonenBreburg waar hij niks aan heeft (18000 adressen!). Dit n.a.v. zijn vraag  om  
een actuele lijst van de CvH’s. Harrie gaat de lijst nu opvragen bij de 
directiesecretaresse van WonenBreburg. Henk vraagt Harrie om de adressenlijst naar 
hem te mailen t.b.v. het archief van HBO. (actie: Harrie). 

• De foto’s van de afscheidsbijeenkomst met Johan Dunnewijk heeft Harrie 
doorgestuurd zodat ze op de site van HBO geplaatst kunnen worden. 

• De foto’s van de drukbezochte bijeenkomst van de commissie Heubach zal Harrie 
alsnog mailen naar François. (actie Harrie). Besproken wordt dat alle CvH’s 
eventueel informatie of foto’s mogen plaatsen op de site van HBO. Hoe meer er 
gebruik van wordt gemaakt, hoe beter. 

• De ondersteuningssessies worden voorlopig uitgesteld totdat George weer terug is. 
Naar verwachting zal weer in 2015 hier een start mee kunnen worden gemaakt. Het 
door George aangepaste informatiemateriaal - brief en handleiding - is  reeds eerder 
naar de CvH’s gestuurd. 

 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
 

4. Mededelingen Regio, SHW en SBO 
Regio d.d. 11 november a.s.:  De vergadering van16 september is geannuleerd. 
Eventuele onderwerpen van HBO daar inbrengen. 
 
SHW 5 november:   
Actuele bespreekpunten zijn de kwestie Warmtewet en actualisering Omgangscode. 
Aangaande de schildwoningen spelen twee zaken: de reductie en het bepalen van het 
voorschot.  Discussiepunt met WonenBreburg is de hoogte van het voorschot.  
Volgens François is een voorschot een betaalregeling en geen wettelijke verplichting. De 
consument mag weigeren die te betalen. Echter, WonenBreburg houdt het bedrag 
gelijktijdig met de huur in. Als iemand niet betaalt, wordt wellicht meteen een 
aanmaningsbrief gestuurd en dan kan een huurder zelf een jurist inschakelen om zijn 
gelijk te houden. Vanuit SHW is steeds verzocht om huur en voorschot energierekening  
gescheiden te houden, doch volgens WonenBreburg zou dat administratief lastig zijn.  
Op 1 november gaat de regeling in. Iedereen wordt geadviseerd om de achterban erop te 
wijzen dat ze de rekening in de gaten moeten houden en tijdig aan de bel moeten trekken 
als het niet klopt. De afrekening van Techem (warmte en warm water) verwacht men  
begin december.  



 

3 

Als het voorschot wordt bepaald in overleg met de leverancier en de verbruiker o.b.v. het 
verbruik van het voorgaande jaar, dan zou dat redelijk zijn. Maar volgens Peter schatten 
zij als leverancier zelf het voorschot ‘in redelijkheid’ in, maar de vraag is wat ‘in 
redelijkheid’ is voor WonenBreburg. Als huurder vindt men het niet prettig dat de huur, 
servicekosten en de energieverbruikskosten op één rekening komt. Er zijn nog veel  
onduidelijkheden en ook in SBO-verband wordt hierover gesproken. Schriftelijk zijn door 
George eerder al veel vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst. Waar HBO op tegen 
is, dat de WonenBreburg stelt dat de huurders op voorhand akkoord zijn dat WB een 
extern bureau in handen neemt voor de administratieve uitvoering afrekening 
energieverbruik. Dat betekent dat ook de kosten dan aan de huurders worden 
doorberekend. Bij WonenBreburg wordt gesteld dat huurders niet de 
leveringsovereenkomst hoeven te tekenen omdat het een voorzetting is van de eerdere 
overeenkomst, aldus Henk. Uit het verslag van SBO blijkt dat WB wel voornemens is hun 
huurders te laten tekenen. 
Marian wijst op de huidige afrekening waarbij bij minder verbruik het maandelijks bedrag 
door Techem wordt bijgesteld. Wanneer bij een strenge winter sprake is van oververbruik 
en het maandelijks bedrag weer omhoog gaat, ontstaat wellicht een betalingsprobleem 
als mensen daarvoor niet gereserveerd hebben. Dat vindt zij een aandachtspunt. 
 
SBO 8 september j.l. en 3 november a.s.: 
De afspraak is dat de agenda en het verslag van SBO structureel steeds door Henk 
wordt meegestuurd met de agenda van HBO. De stukken voor de Stuurgroep Convenant 
in principe niet, alleen als daar specifiek om wordt gevraagd. 
 
Kennis wordt genomen van het verslag van 8 september. In die vergadering heeft de 
energiewerkgroep uitvoerig informatie gegeven over zaken m.b.t. de nieuwe energiewet.  
 
In de vergadering van 3 november wordt de Stuurgroep Convenant Wonen van 6 
november voorbereid. 
 

5. Stand van zaken Warmtewet en Omgangscode 
Stand van zaken Warmtewet is hierboven besproken. 
Henk heeft een uitnodiging in SBO-verband gekregen voor een bijeenkomst van de 
Woonbond op 15 december in Eindhoven inzake  maatregelen uit Den Haag m.b.t.  
wijzigingen in de Energiewet. Hij zal daaraan deelnemen en zal daar volgende keer over 
rapporteren. (actie: Henk) 
 
Stand van zaken omgangscode: In de themabijeenkomst van SBO zijn alle HBO’s door 
Arie Verheij bijgepraat. N.a.v. een wat ongelukkige opmerking van de voorzitter SBO 
over de ongemakkenvergoeding heeft Henk en ook Jaap hem daar persoonlijk op 
aangesproken.  
Henk gaat met Gerard mee naar het Platform 31 in Den Haag. Daar zijn ze zeer 
gecharmeerd over wat men in  Tilburg voor elkaar heeft gekregen met de 
ongemakkentoeslag.  
Besproken wordt dat de ongemakkentoeslag een verworven recht is die de corporaties 
niet zo maar kunnen terugdraaien. Peter wijst erop dat 10 jaar geleden ervoor geknokt is 
om het zo te regelen en men moet ervoor blijven knokken dat de regeling wordt 
behouden. Advies vanuit HBO richting SBO om zich daar sterk voor te maken in de 
stuurgroep.  

 
6. Lopende zaken van de Werkgroep Ondersteuning Commissies van Huurders 

(WOC) 
 
Belronde 
Harrie deelt mee dat Marian en Wilhelmien dit jaar de belronde alleen zullen doen. 
Marian en Wilhelmien zijn inmiddels met de belronde gestart. 
Enkele zaken in de vragenlijst zijn lichtelijk veranderd. O.a. is toegevoegd dat we willen 
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weten hoeveel leden er in de commissie zitten (al dan niet actief). Voorts peilen we of 
mensen interesse hebben voor ondersteuningsavonden –middagen.   

 
Harrie zal t.z.t. de uitkomsten van de belronde in een overzicht zetten en naar iedereen 
mailen ter bespreking in het volgende A.B. (actie: Harrie / pm agenda) 

 
De commissie Warmondstraat, in oprichting: 
Deze commissie heeft een petitie aangeboden aan de directie van WonenBreburg. Aline 
Zwierstra en Frank in ’t Groen hebben die in ontvangst genomen en zouden erop 
reageren. Er zijn nadere afspraken gemaakt, doch volgens Harrie houdt de heer Crux 
zich er niet aan. Deze kwestie wordt vervolgd…  

 
Commissie Vogelenzang (Don Sartostraat), in oprichting: 
De woonconsulente zou hebben aangegeven niet blij te zijn met de CvH aldaar. Nu is 
afgesproken dat er een nadere kennismaking wordt georganiseerd tussen de commissie 
en de huismeester en de woonconsulente. Harrie organiseert die op  het kantoor van 
HBO.  
Henkt wijst erop dat bij de afspraak de betreffende stukken (de 
samenwerkingsovereenkomst etc.) getekend moeten worden. Harrie zal de betreffende 
documenten bij WB opvragen (actie: Harrie).  
 
Commissie De Nieuwe Heikant, in oprichting:  
Op de informatiebijeenkomst die vorige week plaatsvond, waren 41 huisnummers 
aanwezig (bewoners/huurders en kopers) wat absoluut niet tegenviel. De 
woonconsulente Marjolein Seebregts was aanwezig om tekst en uitleg te geven. De  
manager hotelzaken van Heikant, Wil van Gool, heeft uitleg gegeven over de aanwezige 
voorzieningen.  Vervolgens heeft Harrie informatie gegeven over het oprichten van een 
commissie, waarna 4 personen zich spontaan aanmelden om zitting te nemen in de  
commissie. Hij heeft hen per brief uitgenodigd voor de oprichtingsbijeenkomst. Daarna 
zal hij naar alle huurders een brief sturen waarin hij hen wijst op het bestaan van de CvH 
en de mogelijkheid om zich ook daarvoor aan te melden. Zelf neemt hij er geen zitting in, 
maar wel zal hij hen in aanvang begeleiden. Het wordt een commissie van huurders en 
kopers kunnen evt. deelnemen in de leefbaarheidsclub.  
 
Harrie zal de benodigde gegevens m.b.t. de commissies in oprichting (contactpersonen, 
mailgegevens etc.) bij Henk aanleveren (actie: Harrie). Jan zal een overzicht aanreiken 
van de bijdragen voor de CvH’s . Hij zal evt. voorschotten regelen met Frank in ’t Groen, 
Marjolein Seebregts en/of Jacqueline Spierings (actie: Jan). 
 
Advies aan allen om bij een grotere oplagen van drukwerk voor hun CvH of werkgroep  
dat te regelen met Humphrey W. van  WonenBreburg: tel. 06 46222748. Bij spoed kan 
het wel op kantoor van HBO  worden afgedrukt.  

 
7. Grootonderhoud Kapelmeesterflat en Sweelincklaan 

Henk geeft aan dat hij namens George - i.v.m. diens tijdelijke afwezigheid -   
toestemming heeft gegeven voor voortzetting van de plannen voor grootonderhoud op 
allebei de complexen en energetische maatregelen. Daarmee kon WonenBreburg verder 
en wordt dit traject niet vertraagd.  
Mogelijk dat op termijn rond het grootonderhoud een klankbordgroep in deze complexen 
wordt opgericht en deze zou t.z.t. voortgezet kunnen worden als CvH. De werkgroep 
ondersteuning CvH’s zal dit bewaken. Zodra de namen van de klankbordgroep bekend 
zijn en het traject loopt, gaan de werkgroep contact leggen.  

 
8. Themabijeenkomst 8 oktober 2014 

Het was een prettige bijeenkomst en een goed verslag is ervan aangeleverd met een 
mooie foto van het aangeboden kunstwerk. Peter zal verslag ook doorsturen naar Johan 
(actie: Peter). Johan heeft Harrie laten weten dat hij zeer ingenomen was met de zeer 
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warme ontvangst van HBO.  
Ook zijn er positieve reacties binnengekomen van de commissies over het vlotte verloop 
van de avond en de duidelijke en beknopte uitleg over de resultaten uit de enquête.  
 
Als verbeterpunt voor de volgende keer wordt afgesproken dat de bestuursleden de 
volgende keer zoveel mogelijk tussen de mensen in de zaal blijven zitten en dat alleen de 
voorzitter voor iedereen zichtbaar op het podium de presentatie geeft en/of toespraak 
houdt. Dus niet meer met zijn allen achter de bestuurstafel plaatsnemen.  

 
9. Vergaderschema 2015 

Dit schema (versie 27-10) is definitief.  
Het DB plant separaat enkele momenten in het jaar voor overleg. 
 
De nieuwsjaarsreceptie staat gepland op 14 januari 2015. Voor de ‘vrolijke noot’ gaat 
Bernie informeren bij haar koor Cantiqua. Of evt. een tonpraoter benaderen. (actie: 
Bernie)  Een suggestie van Harrie voor een invulling: Herman Kortekaas.  

 
10. Rondvraag: 

• Marian informeert of de jaarvergadering van haar commissie die normaliter in november 
plaatst mag worden uitgesteld naar januari omdat de secretaris van haar commissie op 
dit moment in het ziekenhuis ligt. Volgens Peter is dat voor een keer geen probleem.  

• Wilhelmien informeert hoeveel gedeclareerd mag worden voor de belronde. 
Vorig jaar is afgesproken dat specifiek voor de belronde 25 euro mag worden 
gedeclareerd. 

• François informeert of het spreekuur op woensdagochtend alleen op afspraak is. Dat is 
inderdaad zo en alleen als mensen zich aanmelden, organiseert Henk die ochtend dat er 
bestuursleden aanwezig zijn. Dinsdagmiddag is altijd de mogelijkheid tot inloop en dat 
hoeft niet op afspraak. Henk is er dan altijd, ook andere bestuursleden zijn altijd welkom. 

• Op de vraag van Jan om ook op een avond een ondersteuningsbijeenkomst te 
organiseren, licht Henk toe dat eerder besloten is om niet én op de middag én op de 
avond dezelfde ondersteuningsbijeenkomst te organiseren gezien de adviseurskosten.  
In de vorige vergadering is gesproken over een andere invulling en afhankelijk van het 
thema te kiezen wie er voorlichting komt geven (over bestuurlijke zaken of over financiële 
zaken kan iemand anders dan George dat doen). De  kennis van George betreft vooral 
de huurwet en dergelijke zaken. Ook is eerder besloten dat het informatiemateriaal voor 
de CvH’s wordt vereenvoudigd.  
Afgesproken wordt dat zodra George weer terug is, met hem hierover nader worden 
overlegd.  
Met de enquête zal bij de achterban geïnformeerd worden naar hun voorkeur w.b. het 
moment van de ondersteuningsbijeenkomst. Die vraag is ook meegenomen in de 
belronde, aldus Harrie.  

• Harrie plaatst een kritische kanttekening bij het taalgebruik van de voorzitter in de 
mailwisseling van 20 oktober die Peter met iemand uit de Bachflat heeft gevoerd inzake 
reductie kosten Warmtewet. Hij vindt niet dat Peter als voorzitter van HBO had moeten 
reageren, maar als voorzitter van de CvH Bachlaan aangezien die mail ook gericht was 
aan de voorzitter van de CvH Bachlaan.   
Peter licht toe dat de persoon op een onbehoorlijke manier hem heeft aangesproken en 
dat hij deze meneer op zijn eigen wijze van repliek heeft gediend. Hij vindt niet dat hij 
daarover verantwoording hoeft af te leggen in dit HBO. Met dit laatste is Harrie het niet 
eens en hij betreurt deze reactie van de voorzitter.  
François licht toe dat de voorzitter van HBO in en buiten rechten te allen tijde vanuit die 
functie mag optreden. Dit zijn onuitgesproken regels van een voorzitter en inherent aan 
de functie.  

 
12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Peter de vergadering.  
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De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag, 5 januari 2015, 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, december 2014 

 
 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.         geactualiseerd: 27 oktober 2014 

 

Vergader-  

datum Nummer Inhoud 

Actie 
door 

Termijn 

02-09-2013 21 
Kopij aanleveren voor Venster over het gebruik en de 
mogelijkheden van de website van H.B.O. Wonen 99. 

François/ 
Henk 

t.z.t. 
bekijken 

08-09-2014 17 
C.v.H. Parkzicht (Jan Berends) bellen voor het maken 
van een afspraak over de financiële afwikkeling. 

Jan   

22-04-2014 

 

08-09-2014 

21 

Bemiddelen richting WBB inz. parkeerplaatsen 
Zandleij voor bewoners Postelstaete (Postelse 
Hoeflaan)  
Dit is besproken met Myreen, maar blijkt een lastige 
kwestie. Voorlopig p.m. bewaken. 

Peter  
 

t.z.t. 
opnieuw 
aankaarten. 

08-09-2014 30 Agenderen volgende keer: plan van aanpak WOC  WOC agenda 

08-09-2014 31 Verslag uitbrengen van belronde WOC agenda 

08-09-2014 32 Concept-vergaderschema 2015 Henk p.m. 

08-09-2014 33 Actualiseren omgangscode 
Henk, 
Peter en 
George 

zie mail 
Henk d.d. 
26 nov. 

27-10-2014 34 Begroting 2015 voorbereiden. Jan  

27-10-2014 35 

Actuele adreslijst opvragen van CvH’s WonenBreburg, 
evt. bij secretaresse Mieke. 
De ontvangen lijsten doormailen naar Harrie t.b.v. het 
archief. 

Harrie  

27-10-2014 36 
Foto’s aanleveren bijeenkomst cie. Heubach t.b.v. 
plaatsing op website. 

Harrie  

27-10-2014 37 
Rapporteren over de bevindingen uit bijeenkomst 
Woonbond 15 dec. inzake warmtewet.  

Henk  

27-10-2014 38 
Uitkomsten belronde terugkoppelen en volgende keer 
bespreken. 

Harrie 
p.m. 
agenda 

27-10-2014 39 

Inz. nieuwe CvH’s: 
Documenten opvragen bij WB i.v.m. oprichting nieuwe 
commissies. Namen potentiële kandidaten CvH 
doorgeven aan Henk. 
Jan levert bij Harrie overzicht aan van bijdragen voor 
de CvH en regelt eventuele voorschotten met 
betreffende contactpersonen bij WB. 

Harrie 
 
Jan 

 

27-10-2014 40 
Verslag afscheidsreceptie Johan Dunnewijk naar hem 
mailen. 

Peter  

27-10-2014 41 
Koor en/of tonproater benaderen voor invulling 
nieuwjaarsreceptie als vrolijke noot.  

Bernie 
N.B. beiden 
bleek geen 
optie. Evt. 
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andere 
invulling 
zoeken 

 
P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn) 
 

18-06-2012 1 Adressen bestuursleden C.v.H. verzamelen en bijhouden Henk en François 

18-06-2012 2 Speerpunten Werkplan H.B.O. 2013  
Henk en 
George 
schrappen 

18-06-2012 3 Website actueel houden François 

17-06-2013 6 
De Werkgroep Ondersteuning CvH’s standaard op de hoogte 
brengen van zaken die eventueel  spelen bij een CvH. 

DB of secretaris 

22-04-2014 19 
Regelmatig gesprek plannen met Myreen Minnaar van WB ter 
bespreking van lopende kwesties. 

Peter 

08-09-2014 28 

Foto’s en informatie over activiteiten van CvH’s mogen op de 
website van HBO worden geplaatst, wel rekening houdend met 
privacy gevoeligheden.  
Naar commissies communiceren dat ze info op de site mogen 
plaatsen. 
Bij  nieuwe info op de site telkens een aankondiging versturen dat 
er op de site nieuws staat. 

 
 
Harrie  
 
François 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: h.b.o.wonen99@live.nl – Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42 929 162 – KvK: 18055748 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80 )  
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