
 

1 

 
-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van  
Maandag 2 februari 2015, 09.30-11.30 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

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  
     de heer George Herders (adviseur)     
      
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
 
Afwezig m.b.:     de heer Henk Dankers (secretaris)  
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bestuursvergadering.  
 
Henk is momenteel ziek en het DB heeft met hem afgesproken dat een aantal van zijn  
werkzaamheden worden overgenomen en verdeeld onder de andere bestuursleden, aan 
wie Henk de benodigde instructie zal geven.  
 
Harrie gaat het organisatorische deel oppakken, zoals thema-avond, nieuwjaarsreceptie, 
attenties, enquête, samen met de WOC-groep (Werkgroep Ondersteuning Commissies).  
Het open spreekuur op dinsdagmiddag wordt niet bezocht, omdat de mensen op 
afspraak komen.  
 
François is bereid om het werk aan de website op zich te nemen en de actualiteiten bij te 
houden. In het begin gaan Jan en Gerda hem daarbij ondersteunen. Gerda heeft tot 1 
april meer tijd.  
 
De voorzitter vraagt om over de werkzaamheden met elkaar onderling afspraken te 
maken. De voorzitter zal met Bernie contact opnemen en haar vragen om de mutaties in 
het adressenbestand bij te gaan houden.  
 

2. Mededelingen  
Tijdens deze vergadering is een nieuwe afspraak voor de regiovergadering gemaakt en 
deze zal plaats vinden op maandag 16 maart 2015 om 14.00 uur (i.p.v. 17 maart).  
 
De voorzitter vertelt dat huurders de afgelopen twee jaar zijn geconfronteerd met 
exorbitante huren en er komen nog meer maatregelen aan. De Woonbond en FNV willen 
zich inzetten om de koopkracht van huurders te beschermen. Zij hebben een petitie 
verspreid en binnen een uur waren er al 3000 stuks ondertekend. De huren worden 
afhankelijk gemaakt van de inflatie. Voor huurders met de laagste inkomens betekent 
bijvoorbeeld 2 % inflatie dan ook 2 % huurverhoging extra.  
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Harrie is zaterdag naar de druk bezochte manifestatie van de FNV in Utrecht geweest. 
Op vrijdag 1 mei, Dag van de Arbeid, wil men een grote landelijke actie houden en de 
verwachting is dat er een grote opkomst zal zijn. 
De petitie inzake huurverhoging is te vinden op website: www.stophuurverhoging.nl 
De voorzitter stelt voor om de petitie door te sturen naar de commissies van huurders ter 
verspreiding voor ondertekening (actie: Jan of Harrie?) 
 
George heeft het act-fact van de vergrijzing op de woningbehoefte onderzocht. Van de 
ouderen woont 95 % nog zelfstandig. De 65plussers hebben vooral moeite met 
traplopen. Van de ouderen woont 65 % in een sociale huurwoning.  
 
Ingekomen e-mailberichten:  
- Wat doen corporaties met hun inkomsten? Investeren op onderhoud en nieuwbouw.  
- N.a.v. de parlementaire enquête zouden huurders meer inspraak krijgen, maar D66 is 

erg voorzichtig met het geven van instemmingsrecht.  
- Marjolein Zebregts (consulente Tilburg Noord) laat weten dat er 50 bezwaarschriften 

zijn binnengekomen m.b.t. het afschaffen van de reductie voor verwarming.  
 

3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 5 januari 2015 
Correcties: 
Pag. 1, punt 2: vanaf maart (i.p.v. februari). 
Pag. 5, punt 10: Reinevaerdstraat m.z. Reinevaarstraat.  
 
Met in achtneming van deze wijzigingen wordt het verslag als vastgesteld beschouwd. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Ad energierekening vertelt Marian dat de afrekening van Techem is ontvangen, maar dat 
het over een periode van tien maanden gaat. Een van de bestuursleden geeft daarop 
een toelichting dat deze periode te maken heeft met de meting vóór de warmtewet en nà 
de warmtewet.    

 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 21: De kwestie is door Peter ter sprake gebracht. Kan van actielijst af.  
Ad 38: De agendapunten zijn doorgegeven. Kan van actielijst af.  
Ad 39: Voor bloemetje is gezorgd. Kan van actielijst af.    
Ad 39: Logistiek nieuwjaarsreceptie is afgewerkt. Kan van actielijst af.  
 
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad  1:  François, Jan en Gerda.  
Ad 28: François, Jan en Gerda.  
 

4. Regiovergadering  
Harrie vertelt dat hij een uitnodiging van Myreen heeft ontvangen om aanwezig te zijn bij 
het teamleidersoverleg, waarin de resultaten van de belronde worden geëvalueerd. De 
voorzitter meldt dat de uitkomst altijd met WBB is gedeeld en het goed is om te horen wat 
hun aanvulling is.  
Het overleg vindt morgen plaats en Harrie zal een toelichting geven over de uitwerking.   
 

5. SHW, Afspraak 20 januari 2015, Warmtewet, Omgangscode  
en  6. SBO, Convenant, Omgangscode 

De voorzitter stelt voor om vanwege de overlap punt 5 en punt 6 gelijktijdig te 
behandelen. 
 
De houding van HBO Wonen99  en SHW inzake de ongemakkenvergoeding wordt hen 
door het SBO kwalijk genomen  en als een vorm van dwarsliggen beschouwd. WBB wil 
niet volgens de oude regeling, 1 week voor en 1 week na de renovatie, een vergoeding 
verstrekken en vindt het een luxe regeling. SHW is tegen afschaffing van de oude 

http://www.stophuurverhoging.nl/
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regeling, omdat huurders ook te maken krijgen met huurverhoging en het verminderen 
van onderhoud.  
 
George constateert dat de mening bij Tiwos m.b.t. de omgangscode aan het veranderen 
is. Verder deelt hij mee dat er veranderingen komen, zoals het mee berekenen van de 
WOZ-waarde vanaf 1 januari 2016. Ook het energielabel wordt gewijzigd van de huidige 
letters in een label met cijfers van 1-7, ook voor huurwoningen.  
 
De omgangscode is 31-12-2014 afgelopen en n.a.v. het overleg met de bestuurders van 
WBB is het wachten op een tegenvoorstel. De vraag is of de afspraak omtrent de 
omgangscode in het oude convenant van kracht blijft totdat er een nieuwe regeling is.  
 
George vertelt dat WBB binnenkort met twee projecten start. Hij vraagt zich af of het 
standpunt moet worden ingenomen dat bewoners gezamenlijk met HBO proberen de 
versobering van de vergoeding tegen te houden.  
De voorzitter geeft aan dat zolang er geen nieuwe omgangscode en nieuwe 
ongemakkenvergoeding is, wij ervan uitgaan dat de oude nog van kracht is.  
Volgens Peter is WBB al een beetje in onze richting aan het verschuiven door een 
cheque van € 250,-- aan te bieden en 2 dagen voor en na de renovatie te vergoeden. Als 
de cheque in mindering op de huur gebracht zou mogen worden, dan kan dat als 
pluspunt gezien worden. George geeft aan dat m.b.t. betaalbaarheid WBB wil nadenken 
om de huren terug te brengen naar gemiddeld € 500,--.   

 
6. Themabijeenkomst 18 maart 2015  

Harrie stelt voor om iemand uit te nodigen die voorlichting geeft over de omgang met 
hangjongeren en over zakkenrollers, waarvan vooral ouderen het slachtoffer zijn. Harrie 
zal de heer Wildhagen (wijkagent) hiervoor benaderen. (actie: Harrie) 
 
Peter haalt een theatervoorstelling/film aan, die bijvoorbeeld over het collecteren bij 
ouderen gaat en waarbij een diefstal wordt gepleegd. Hij zal het wijktheater Noord 
benaderen. De voorzitter zal ook de heer Wim Corsten benaderen om een spreekbeurt te 
houden over ouderenzorg en de veranderingen die daarin plaats zijn gaan vinden per 1-
1-2015. (actie: Peter) 
 
De titel van de themabijeenkomst wordt: Veiligheid in de wijk en Zorg voor ouderen.  
Als locatie wordt wederom Boerke Mutsaers afgesproken. 
Harrie gaat informeren of de (kleine) zaal daarvoor vrij is en anders - indien nodig – een 
nieuwe datum plannen. (actie: Harrie)  
 

7. Lopende zaken, commissies van huurders  
 
Commissie Vogelenzang (Don Sartostraat):  
Harrie heeft in opdracht van de voorzitter van HBO de overeenkomst ondertekend. 
Helaas had de consulent (J. van Dijk) de overeenkomst niet meegebracht, waarvan 
melding gemaakt wordt bij Myreen.  
 
Commissie Nassaustraat:   
François is uit de commissie gestapt vanwege persoonlijke aantijgingen, geuit door een 
aantal leden. Hij bedankt Harrie, Marian en Wilhelmien voor hun steunbetuigingen.  
Harrie had de leden gevraagd na te denken over de toekomst. De heer Pigmans wil 
blijven, maar wel met ondersteuning. Nicole heeft in een reactie genoemd wat ze wil en 
kan. Een aantal commissieleden wil 6 x per jaar iets organiseren. Harrie heeft hen 
uitgelegd dat bestuurlijke ondersteuning wordt gegeven, maar niet voor activiteiten.  
In het volgende overleg zal Harrie aankaarten dat men onderling overeenstemming moet 
hebben om aan de verwachtingen van een commissie van huurders te kunnen voldoen. 
Lukt dat niet, dan wordt een voorstel aan het DB gedaan om de commissie op te heffen.  
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Op de vraag hoe er met slapende commissies moet worden omgegaan, geeft de 
voorzitter te kennen om deze commissies niet af te schrijven. Wij zullen proberen er 
‘nieuw leven in te blazen’ en bij WBB aankaarten om consulenten wakker te schudden.  
 
Er zijn zes commissies gestopt, te weten; Gesworen Hoek, Parc d’Orion, Bredase Hoek, 
De Dreven, Parkzicht en Postel Staete.  
Voor een aantal kan actie worden ondernomen, namelijk Parc d’Orion, Parkzicht, De 
Dreven, Postel Staete en Kedense Hoek. 
Harrie stelt voor om een brief vanuit het HBO, eventueel i.s.m. WBB door de consulenten 
bij de mensen te laten bezorgen en een informatieavond te organiseren. Harrie maakt 
een conceptbrief voor Peter. (actie: Harrie)  
 
Tijdens de belronde bleek de contactpersoon van Novicon niet bekend te zijn en bij 
Samen Verder was niemand aanwezig. Voor wat betreft de enquêtes meldt Jan dat in 
Breda commissies op kantoor worden uitgenodigd. George adviseert om het hier met een 
aantal op kantoor ook op die manier te proberen.  

 
8. Grootonderhoud Kapelmeesterflat en Sweelincklaan 

Wilhelmien meldt dat men in de Sweelincklaan redelijk tevreden is over het model 
keuken, badkamer en toilet.  
 
Over de Kapelmeesterflat zijn negatieve berichten binnengekomen. Er is op 11 februari 
a.s. een afspraak en de architect komt met een plan. George neemt contact op met Henk 
en gaat eventueel alleen naar de afspraak. (actie: George)  

 
9. Terugblik, Nieuwjaarsreceptie, enquête en attentie  

Er was een goede opkomst,de sfeer was prima en over de attentie was men zeer 
positief. Bij zes commissies die afwezig waren, zijn de attenties nabezorgd. Vanaf 
volgend jaar kunnen ze door de afwezige commissies zelf op kantoor worden opgehaald.  
 
Verzoek van de voorzitter is om de enquêtes uiterlijk voor 15 februari in te leveren.  
 
Jan deelt de attenties van Breda uit en meldt dat Breda volgend jaar graag iets van 
Tilburg wil ontvangen.  

 
10. Rondvraag 

Jan laat weten dat de begroting en jaarrekening 15 februari binnen moet zijn.  
 
De streefhuur is door de corporaties vastgesteld op basis van het woningwaardering- 
systeem (puntentelling). Jan vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in 30% van de gevallen 
de huur wordt berekend boven de streefhuur. 
George legt uit dat het mede afhankelijk is van het bedrag wat er jaarlijks door inflatie 
bovenop komt. Hij adviseert om dat ook dit jaar, zoals vorig jaar, weer bij WBB aan te 
kaarten.  
 
Wilhelmien vraagt toelichting over een brief van de gemeente, waarop Jan laat weten dat 
die ter informatie dient. Het gaat over de invloed van woningbouwcorporaties en wat de 
gemeente daartegen kan doen.  

 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 9 maart 2015 om 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 9 maart 2015 
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Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.         geactualiseerd: 2 februari 2015 

 

Vergader-  

datum Nummer Inhoud 

Actie 
door 

Termijn 

08-09-2014 

05-01-2015 
33 

Actualiseren omgangscode – dit loopt! 
De discussie over de kwestie versobering 
ongemakkentoeslag wordt in SHW-verband gevoerd 
met directie WonenBreburg 

DB  

27-10-2014 

05-01-2015 
35 

Actuele adressenlijst CvH’s heeft Harrie ontvangen, 
wordt geüpdatet en zal hij daarna naar Henk mailen. 

Harrie  

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

Harrie 
 
 

05-01-2015 37 
Oprichtingsdocumenten voor CvH’s die via de mail 
van WonenBreburg zijn ontvangen, naar Henk mailen. 

Harrie  

05-01-2015 

02-02-2015 

 

41 
 
 

Thema-avond 18 maart voorbereiden. 
Harrie benadert dhr. Wildhagen en regelt de locatie 
Boerke Mutsaers. Peter benadert Wijktheater Noord 
en de heer Wim Corsten.  

DB 
Harrie 
Peter 

 

02-02-2015 42 Petitie inzake huurverhoging mailen naar CvH 
Harrie of 
Jan? 

 

02-02-2015 43 
Brief naar consulenten commissies t.b.v. 
informatieavond; Harrie maakt conceptbrief voor 
Peter. 

Harrie  
Peter 

 

02-02-2015 44 Kapelmeesterflat, 11 februari afspraak met architect George  

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

18-06-2012 
 
02-02-2015 

1 Adressen bestuursleden C.v.H. verzamelen en bijhouden François 
 
Jan, Gerda 

18-06-2012 
 

3 
Website actueel houden 
T.z.t. kopij aanleveren voor Venster over het gebruik en de 
mogelijkheden van de website van H.B.O. Wonen 99 

François en Henk 

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 

02-02-2015 
28 

Foto’s en informatie over activiteiten van CvH’s mag men voor 
eventuele plaatsing op de website van HBO aanleveren. Bij 
plaatsing rekening houden met privacy gevoeligheden.  
Naar de commissies communiceren dat ze informatie mogen 
aanleveren voor de site.  
Telkens als er nieuwe informatie op de site wordt gezet, zal de 
website-commissie een melding uitdoen naar de CvH’s dat er  
nieuws staat op de site.  

François 
 
 
Jan, Gerda 
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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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