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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van  
Maandag 8 juni 2015, 09.30-11.45 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 

de heer Henk Dankers (secretaris) 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort  
mevrouw Marian Dickens  

     de heer François van den Dries 
     de heer George Herders (adviseur)     
Genodigde bij punt 6   de heer Camiel van Esch (senior beleidsadviseur WBB)
      
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
 
Afwezig m.b.:     mevrouw Ger Heerdink 
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bestuursvergadering.  
 
Punt 6 wordt eerst behandeld en Camiel van Esch sluit aan om een toelichting te geven 
over het convenant.  
 

6.   Mededelingen SBO, Convenant Wonen 2015-2020;  
toelichting door Camiel van Esch  
De voorzitter geeft een korte inleiding over de laatste nieuwe versie van het Convenant 
Wonen 2015-2020. Camiel van Esch wordt uitgenodigd hierop een toelichting te geven:  
 
Een Convenant Wonen wordt maar eens in de vijf jaar vernieuwd. Daarvoor gaan de vier 
corporaties, de bewoners vertegenwoordigd door het SBO en de gemeente met elkaar 
aan tafel om stedelijk afspraken voor de toekomst te maken. Het thema is ‘voldoende 
betaalbare woningen en betaalbaar wonen’. Daarbij komen onderwerpen ter sprake zoals 
o.a. sociale woningvoorraad, toewijzingsbeleid, huurprijzen, leefbaarheid.  
Er is een belangrijk verschil met 5 jaar geleden toen de goedkopere woningvoorraad met 
20% mocht afnemen. Momenteel is het zo dat steeds meer huurders, met name  
eenpersoonshuishoudens, de huur eigenlijk niet meer kunnen betalen. De 
aftoppingsgrens ligt op € 576,-- en bij een inkomen beneden € 23.000,-- kan men voor 
(een bescheiden) huurtoeslag in aanmerking komen. De minister wil per 2016 de 
passendheidstoets invoeren. Huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens 
(inkomensgrens voor 1 persoonshuishoudens circa 23.000 en 
meerpersoonshuishoudens circa € 29.000) mogen dan alleen nog huren onder de 
aftoppingsgrenzen (thans €576 en € 618),  
In het convenantsoverleg hebben we ons geconcentreerd op de goedkope 
woningvoorraad, omdat de doelgroep van 1-persoonshuishoudens - veel 55+ plussers -
het meeste groeit. Voor huurders uit de primaire doelgroep is de huurtoeslag niet 
toereikend en huurders uit de secundaire doelgroep krijgen geen huurtoeslag. Woningen 
tot € 403,-- huur worden toegewezen aan minima. In het totale plaatje van een corporatie 
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geldt dat, wanneer de totale huursom onvoldoende groeit, er minder uitgegeven kan 
worden aan energieverbetering, onderhoud, etc.  
 
Henk vraagt zich af hoe de partijen uit het overleg zijn gekomen en George vult daarop 
aan of de nieuwbouwplannen ook doorgerekend zijn?  
Camiel vertelt dat er geen overeenstemming is bereikt over nieuwbouw. De wethouder 
ziet de oplossing in nieuwbouw, maar de corporaties niet. WonenBreburg kan die ambitie 
de komende drie jaar niet betalen. Een minimale woningvoorraad in de goedkopere 
huurklasse moet beschikbaar zijn in 2019. De extra ambitie nieuwbouw die de wethouder 
zich voorstelde m.b.t. nieuwbouw is en moet kleiner en de corporaties hebben geen 
toezegging aan de wethouder gedaan.  
Het tweede punt dat de wethouder wilde doorzetten is het energiebeleid. De corporaties 
hebben vastgesteld dat energetische maatregelen/verbeteringen betaalbaar moeten 
blijven voor de huurder. Men gaat dan eventueel voor een lager energielabel. Als huurder 
verdien je op korte termijn € 30 per maand terug. De verhuurder heeft voor € 60 kosten 
en dat verschil is te groot. De keuze kan dan groot onderhoud worden voor €45 zodat het 
verschil nog maar €15 is. Als het te duur wordt gaat WonenBreburg er niet in mee en 
zetten we milieuaanpassingen op een laag pitje. De huurprijzen zijn de laatste jaren al 
teveel  gestegen.  
George merkt op dat mensen die aan de ondergrens zitten niet verder kunnen 
bezuinigen op energieverbruik.  
 
Het derde, belangrijkste punt waarop de wethouder heeft ingeleverd is op het gebied van 
de decentralisatie via WMO, aldus Camiel. De wethouder wilde de WMO niet opnemen in 
het convenant, maar omdat die geldstroom nu via de gemeente gaat lopen willen de 
corporaties mee aan tafel. Op het moment dat de gemeente/wethouder zaken wil gaan 
veranderen zal dat in samenwerking moeten gaan met WonenBreburg, bijvoorbeeld 
woonbegeleiding. Dit wordt een agendapunt voor het volgend HBO-overleg. (actie: 
Henk)  
 
De voorzitter vraagt of WonenBreburg voor de toekomst kleiner en goedkoper gaat 
bouwen gericht op kleine gezinnen en 1-persoonshuishoudens?  
Camiel geeft aan dat ‘de geleerden het daar nog niet over eens zijn’. Men wil over 10 jaar 
ook nog goed kunnen verhuren. Het blijkt ook dat huurders liever geen 1-kamer woning 
willen. De HAT-woningen van jaren geleden komen nu wel weer meer in trek. Er kunnen 
studenten en starters in. Voor studenten geldt het Campuscontract d.w.z. studie klaar, 
woning verlaten (bijv. gebouw Intermezzo).  
 
Verder laat Camiel weten dat: 
- er een apart onderzoek komt naar vraag en aanbod voor senioren 
- frontline-sturing wordt ingezet door samenwerking van woonconsulenten met 

instanties als GGZ, MEE en RIBW (hiervoor is een breed draagvlak)  
  
Deze week worden de binnengekomen wijzigingen/aanvullingen doorgevoerd. Dan gaan 
de stukken naar het bestuur en op 24 juni wordt het ter ondertekening voorgelegd aan de 
SBO.  
 
Henk vraagt Camiel om over de huurtoeslag (onderdeel nieuwe passendheidstoeslag) 
een presentatie te komen geven op de thema-avond van de HBO. Afgesproken wordt dit 
eerst binnen een kleine groep te doen, dus voor het HBO-bestuur. (actie: Henk) 
 
François vraagt zich af wat de consequenties zijn als men door Enexis een ‘slimme 
meter’ laat plaatsen. De brief is geadresseerd aan WonenBreburg. Camiel geeft aan dat 
dit geen onderdeel van de huur is. Henk evenals de voorzitter zeggen dat dit een initiatief  
van Enexis is en dat huurders niet verplicht zijn om een ‘slimme meter’ te nemen.   
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George heeft over punt 6.4 de vraag of het budget hetzelfde is terwijl de groep waarvoor 
het bestemd is groter is geworden, nl. door nieuwbouw en renovatie. WonenBreburg 
moet nog tot een nieuwe omgangscode komen.  
Camiel zal de tekst onder 6.4 opnieuw bekijken en tekstvoorstellen doen richting andere 
convenantspartijen. . 
 
De voorzitter bedankt Camiel voor zijn heldere uiteenzetting waarna deze de vergadering 
verlaat. 
 

 
2. Mededelingen  

• De voorzitter meldt de afwezigheid van Ger Heerdink.   
 

• De voorzitter heeft contact gehad met Aline over de Valeriaanhof (Kruidenbuurt), waar 
een persoon uit de commissie is gezet wegens agressief gedrag. De commissie krijgt 
nog een brief dat ze juist gehandeld heeft. Harrie geeft aan dat het belangrijk is of de 
persoon in kwestie de contactpersoon was.  

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 13 april 2015 

Correcties: 
Pag. 1, punt 2, 2e stip: Henk heeft, in bijzijn van Peter, telefonisch contact gehad met de 
heer Van de Moosdijk over een kwestie. Henk gaat de mail doorsturen naar Harrie ter 
info. Indien de heer Van de Moosdijk voor een gesprek wil komen dat is het met Harrie. 
Problemen met commissies worden naar Harrie doorverwezen.  
Pag. 3, Gwen Hofman m.z. Gwen Hofland.  
 
Met in achtneming van deze wijzigingen wordt het verslag als vastgesteld beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 42: Is afgewerkt. Kan van actielijst af.  
Ad 45: Verslag van de jaarvergadering wordt door Henk verstuurd.  

      Ad 46: Is afgewerkt. Kan van actielijst af. 
Ad 47: Is afgewerkt. Kan van actielijst af. 
Ad 48: Is afgewerkt. Kan van actielijst af. 
Ad 49: Is afgewerkt. Kan van actielijst af. 
 
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 6: Is afgewerkt. Kan van actielijst af.   
 

4. Mededelingen Regio, agendapunten  
De voorzitter meldt dat de Regiovergadering op dinsdag 30 juni is. Een agendapunt is 
de vraag ‘Wat zou WBB voor de vrijwilligers willen doen?’  
Het is niet bekend hoeveel vrijwilligers er zijn. Na het bespreken van meerdere 
suggesties is men gezamenlijk tot de slotsom gekomen het aan de woonconsulenten 
over te laten om de vrijwilliger niet in de grote massa te laten opgaan. Elke 
woonconsulent heeft een potje ter beschikking om aan de vrijwilligers te besteden. 
Voorstel aan Myreen dit met de woonconsulenten te bespreken. Het wordt wel op prijs 
gesteld als de woonconsulenten aan het HBO-bestuur laten weten wat er gedaan wordt. 

   
5. Mededelingen SHW, Omgangscode, Betaalbaarheid overleg  

De voorzitter meldt dat het overleg over Betaalbaarheid a.s. woensdag plaats heeft.  
WonenBreburg heeft allerlei voorstellen gemaakt en als SHW kunnen we met 
tegenvoorstellen komen. Denk hierbij aan het dienstenpakket; service op afspraak, 
huurder niet thuis dan kosten, hulp bij buiten sluiten, ramen, gevels schoonspuiten, 
bedrijfskleding. etc. De vraag is waar er kan worden bespaard zonder de dienstverlening 
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te verminderen. Het contract met de leverancier schoonmaak is opgezegd. Uit de nieuwe 
aanbieders wordt straks de goedkoopste gekozen.  
 
Jan merkt op dat bij mutaties nog veel bezuinigd kan worden. George stelt dat een 
woning goed opgeleverd moet worden en wat zou dat dan kunnen opleveren. François 
vertelt dat het inschakelen van een advocaat hoge kosten met zich meebrengt als men 
naar het buitenland is vertrokken. De kosten van het opknappen van een woning kan 
aardig oplopen. Een nieuwe huurder wil in een nette woning. De voorzitter wijst op het 
gevaar dat WBB daar ook op gaat bezuinigen. In het BW staat het Besluit kleine 
herstellingen, die door huurders zelf moeten worden verricht. Het is zinvol om deze 
kwestie verder in detail uit te werken.  
 

6. Punt 6 is reeds behandeld. 
 
7. Lopende zaken, commissies van huurders  

Harrie, Wilhelmien en Marian kunnen momenteel nog niet verder. De huurdercommissie 
Heubergerstraat heeft tijdens de jaarvergadering aan Harrie laten weten haar 
medewerking te zullen verlenen.  
 
Bij Myreen en de woonconsulenten is aangekaart om een commissie niet te snel als 
‘slapend’ te beschouwen. Een voorbeeld is Carré met 24 woningen, waar actie zal 
worden genomen zodra brief en enquête er zijn.  

 
8. Grootonderhoud Kapelmeesterflat en Sweelincklaan  

Kapelmeesterflat: Henk en George wachten nog op het informatieboekje.  
 
Sweelincklaan: het informatieboekje is klaar en op advies van Henk en George staat 
daarin vermeld wat de vergoedingen zijn.  
Het onderwerp ‘eigen cv-ketel’ is aan de orde geweest en Marjolein Zebregts onderhoudt 
een goed contact. Als voordeel wordt genoemd dat men het zelf kan regelen en 
bovendien heeft men al gas. Desondanks is er een handtekeningenactie gestart door 
‘tegenstanders’ vanwege het zicht op buizen. Het is misschien een idee om bewoners uit 
te nodigen een kijkje in de modelwoning te laten nemen.    
 

9. Terugblik  jaarvergadering  
Henk meldt dat hij de presentielijst als bijlage met de agenda heeft meegestuurd. Een 
aantal enquêtes worden nog digitaal nagestuurd.  
 
De voorzitter vertelt dat de jaarvergadering goed geregeld en bezocht is geweest en er 
veel goede reacties waren. Het optreden van Frank van Pamelen was eveneens een 
succes. Een compliment voor allen is hier op zijn plaats, aldus de voorzitter.  

 
10. Rondvraag  

De voorzitter verzoekt allen om zich te beraden over punten voor de thema-avond op 14 
oktober 2015. Een onderwerp zou bijvoorbeeld kunnen zijn een presentatie over de 
huurtoeslag door Camiel van Esch.  
 
François neemt contact op met de huurdercommissie inzake thermostaat en zal dit indien 
nodig doorsturen naar Harrie.  
 
Jan heeft meerdere vragen, te weten:  
- Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de Dropbox? Door hem worden regelmatig 

de submappen gevuld, maar hoe is het beheer geregeld? Momenteel is er een gratis 
versie in gebruik. Een betaalde versie zou eigenlijk beter zijn, omdat daarin een 
zoekopdracht kan worden gemaakt.  
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Afgesproken wordt dat alles ouder dan het vorige overleg in de archiefmap wordt 
geplaatst en Henk gaat dat bijhouden. De kosten voor een betaalde versie moeten 
worden bekeken. (actie: Henk) 

- Jan vraagt zich af wanneer hij de Omgangscode op de website mag plaatsen?  
Aangezien WonenBreburg nog in onderhandeling is zal worden nagevraagd of dat bij 
uitzondering vlak na 1 juli kan.  

- Is er nog een factuur van George te verwachten? Ja, die volgt nog.  
- Datum m.b.t. ondertekenen facturen door het DB: 23 juni om 14.30 uur.  
- Datum m.b.t. onderhoud website, Jan en François: 11 juni om 14.00 uur.  
 
Harrie heeft onlangs een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen en is daarvoor 
gefeliciteerd door mensen van WonenBreburg met een bos bloemen. Hij spreekt zijn 
teleurstelling uit naar HBOWonen99 dat er naast een felicitatie verder niets is 
ondernomen.  
 
De voorzitter attendeert de aanwezigen dat op vrijdag 28 augustus 2015  
‘Met de benen op tafel’ plaatsvindt.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 7 september 2015, 09.30-
11.30  uur. 
 
 
 
Tilburg, 8 juni 2015 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.         geactualiseerd: 8 juni 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  

08-06-2015 45 Verslag jaarvergadering versturen Henk  

08-06-2015 50 
Op agenda zetten: ‘Begeleid wonen’.  (brainstorm) 
M.b.t. nieuwe convenant (2015-2020) gaat WBB in 
gesprek met gemeente 

Henk  

08-06-2015 51 
Uitnodiging Camiel van Esch, presentatie aan 
HBObestuur m.b.t. huurtoeslag  

Henk  

08-06-2015 52 
Betaalbaarheid / Besluit kleine herstellingen (BW); 
details uitwerken  

?  

08-06-2015 53 
Dropbox; archiveren  
Dropbox; kosten betaalversie 

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

18-06-2012 
02-02-2015 
09-03-2015 

1 Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe 
contactpersonen (o.a. WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk 
Adreswijzigingen verzamelen  
Adreswijzigingen bijhouden 

 
Allen 
Henk 
Bernie 

09-03-2015 
 
18-06-2012 
 

2 

Website actueel houden; er komt een nieuwe versie. Met de oude 
versie kan tot mei worden gewerkt. Jan gaat onvolkomenheden 
inventariseren.  
T.z.t. kopij aanleveren voor Venster over het gebruik en de 
mogelijkheden van de website van H.B.O. Wonen 99 

Jan 
 
François en Henk 

17-06-2013 3 
De Werkgroep Ondersteuning CvH’s standaard op de hoogte 
brengen van zaken die eventueel  spelen bij een CvH. 

DB of secretaris 

22-04-2014 4 
Regelmatig gesprek plannen met Myreen Minnaar van WB ter 
bespreking van lopende kwesties 

Peter 

08-09-2014 

02-02-2015 
5 

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, Ger 

 
 
 
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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