
 
 

-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Dinsdag 8 september 2015, 14.00-16.00 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Ger Heerdink 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort  
mevrouw Marian Dickens  

     de heer François van den Dries 
          
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
 
Afwezig m.b.:     de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
     de heer George Herders (adviseur) 
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bestuursvergadering.  
 

2. Mededelingen  
De voorzitter meldt de afwezigheid van de heren Jan Zaunbrecher en George Herders.  

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 8 juni 2015 

Pag. 2, lts alinea: François had de brief van WonenBreburg ontvangen m.b.t. de ‘slimme 
meter’ en inmiddels met WonenBreburg kortgesloten.  
Pag. 4, Henk heeft George gesproken en er komt een positief advies voor Sweelincklaan. 
Henk zal George benaderen over het advies voor de Kapelmeesterflat.  
 
Met in achtneming van deze wijzigingen/aanvullingen wordt het verslag als vastgesteld 
beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 33, 45, 50 en 51: Zijn afgewerkt. Kunnen van actielijst af.  

      Ad 51: Is afgewerkt. Kan van actielijst af.  
Ad 52: WonenBreburg wil alleen nog wettelijk onderhoud doen. HBO is het daar niet mee 
eens en wil graag dat de onderhoudsdienst in stand blijft, omdat deze ook vanuit de 
huren wordt betaald. Komt tevens bij SHW aan de orde.  
Ad 53: Henk neemt dit op met Jan.  
 
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd.  
De P.M. lijst blijft ongewijzigd.  
 

4. Mededelingen Regio, agendapunten  
De voorzitter meldt dat de Regiovergadering op dinsdag 15 september is.  



 
• Het verslag van ‘Met de benen op tafel’ blijft binnen het HBO. Het is vertrouwelijke 

informatie voor de HBO-leden zelf.  

• Sommige huurders ontvangen ruim een half jaar nadien een hoge afrekening 
energiekosten, waardoor ze in financiële problemen kunnen komen.  

• Er is met HBO niet of nauwelijks gecommuniceerd over de a.s. ‘Dag van de 
huurders’ op zaterdag 12 september die door WBB wordt georganiseerd. Er zijn 
onlangs foto’s en filmpjes van SHW gemaakt, maar niet bekend is of deze als 
promotiemateriaal gebruikt gaan worden.  

   
5. Mededelingen SHW 

De voorzitter vertelt over de ingewikkelde materie m.b.t. de ‘Kaders nieuw 
Streefhuurbeleid’ en noemt een aantal belangrijke punten:  
- Betaalbaarheid woningvoorraad  
- Jaarlijks huurverhoging 
- Totale huursom moet gelijk blijven 
- Opstellen nieuw streefhuurbeleid  
- Woningwaardering wijzigt; WOZ gaat 25% meetellen, WS wordt 8,3% minder  
- Bezwaar maken tegen WOZ-waarde niet door huurders, maar door WBB 
- Mutatie kan huurverlaging toestaan 
- Afschaffen populariteitspunten  
- Huurprijs koppelen aan kwaliteit  
- Energiemaatregelen 
- Streefhuurniveau  
- Maximale huurprijzen gaan stijgen 
 
Over een aantal punten en onduidelijkheden zijn door Henk en Peter vragen gesteld die 
naar Wim Leerves (voorzitter SHW) zijn doorgestuurd. De volgende vergadering is op 
woensdag 23 september om 10.00 uur in Breda. Voorafgaand aan deze vergadering 
worden van 9.00 tot 10.00 uur antwoorden en toelichting gegeven op de vragen van de 
leden van SHW.  
 
- Tegen huurderonderhoud met of zonder abonnement is SHW tegen.  
- Passend toewijzen gaat in per 1-1-2016. Toewijzen (=vehuizen) = mutatie. Slaagkans 

primaire doelgroep mag niet afnemen. Grens wordt opgehoogd naar 95%.  
- Dienstverleningspakket; reparatie op afspraak ‘niet thuis, wel betalen’, bloktijden 

onderhoud van 4 uur, hulp bij buitensluiting ‘maatwerk’, extra sleutels betalen.  
- Pilot; kennismaking met nieuwe huurder voor ingang huurovereenkomst.  
- Van de huurders betaalt 45% niet automatisch, waarop WBB dwingend wil gaan 

sturen.  
- Huur en voorschot stookkosten zijn niet hetzelfde en dienen apart te worden 

gefactureerd.  
 

6. Mededelingen SBO  
- Convenant moet gemonitord worden.  
- Het Convenant moet zich gedragen naar de nieuwe Woonwet.  
- Woonkostentoeslagverbreding; het ondersteuningsfonds wordt besproken.  
- Zonnepanelen; voordeel naar de huurder.   
 

7. Stookkosten, afrekening, Techem, Essent  
- Voorschot stookkosten beschouwen als huur is niet akkoord.  



 
- Jaarafrekening stookkosten dient eerder bij huurder bekend worden gemaakt.  
 

8. Themabijeenkomst 14 oktober 2015  
Harrie heeft de zaal bij Boerke Mutsaers vastgelegd en er is ook een beamer en laptop 
aanwezig. Voor hapjes voor en na de pauze wordt gezorgd.  
De voorzitter laat weten dat er drie onderwerpen aan bod komen; Enquête, streefhuur en 
woonwet. De enquête wordt door de voorzitter toegelicht. De andere twee onderwerpen 
worden door Yvonne van de Brake (streefhuur) en Camiel van Esch (woonwet) 
gepresenteerd.  
Een opmerking van Ger is dat overal waar Woningwet staat dit gelezen moet worden als 
Woonwet.  
 

9. Lopende zaken, commissies van huurders  
- Wilhelmien en Marian zijn op uitnodiging bij Heubach geweest. Zij zijn prima 

ontvangen en het was goed georganiseerd.  
 
- Park de Horion; wachten tot deze in Venster is geweest. Wil Lichtenberg heeft een 

plan naar Harrie doorgestuurd, waarop Harrie twee adressen heeft doorgegeven 
maar vervolgens niets meer over gehoord heeft. Wil Lichtenberg wil pas in december 
evalueren, wat veel te laat is. De voorzitter vraagt Harrie om contact op te nemen met 
Wil Lichtenberg en hem te verzoeken z.s.m. over de stand van zaken te informeren, 
zodat het HBO ook weer verder kan.     (actie: Harrie)  

 
- Vorig jaar is er wateroverlast geweest in het appartementencomplex Heyhoef, 

waarover de voorzitter een brief (d.d. 17 augustus 2015) heeft ontvangen en deze 
voorleest. Het verzoek aan HBO is om hierover met WonenBreburg in gesprek te 
gaan. Harrie laat weten dat er al langer problemen zijn. De voorzitter neemt het a.s. 
dinsdag mee naar de Regiovergadering en zal het bij Myreen Minnaar aankaarten dat 
zij daarover contact opneemt.      (actie: Peter) 
 

- Henk laat weten dat de commissie van de Mendelssohnstraat zich met het antwoord 
van Aline Zwierstra niet serieus genomen voelt. Op de brief van Aline heeft de 
commissie gereageerd. Reactie afwachten.  

 
10. Grootonderhoud Kapelmeesterflat en Sweelincklaan  

Henk meldt dat beide projecten nu lopen. Door George wordt nog advies aangeleverd 
over de Kapelmeesterflat.          (actie: George) 
 

11. Terugblik ‘Met de benen op tafel’  
N.a.v. het verslag:  
▪ Alle bladzijden; in de voetnoot 24 augustus wijzigen in 28 augustus  
▪ Blz 1; Notulen wijzigen in Verslag en vrijdag 22 augustus 2014 wijzigen in 28 

augustus 2015  
▪ Blz 2, pnt 3, 1e rg, 2e zin; Dat ligt aan….. wijzigen in Dat ligt o.a. aan … 
▪ Blz 2, pnt 3, 5e rg; …gesprek met bestuurslid….. m.z. ..gesprek met medewerker van 

WBB (Breda verwijderen)  
▪ Blz 2, pnt 3, 2e alinea; WOC staat voor Werkgroep Ondersteuning  Commissies van 

Huurders  
▪ Blz 3, pnt 6, 2e alinea; m.z. De redactiecommissie zal indien nodig 1x per maand de 

huurderscommissies attenderen, indien er actuele zaken vermeld worden op de 
website.  



 
▪ Blz 3 pnt 6, 3e alinea; George … veel zaken worden m.z. … veel zaken nog niet 

worden besproken en deze op de actielijst van SHW komen.  
 

Korte discussie m.b.t. blad 4, punt 10, 3e alinea, dat Harrie het wenselijk vindt om de 
‘benen op tafel’ weer vóór de vakantie te doen om te kunnen evalueren. Henk heeft juist 
voorkeur na de vakantie, omdat het vlak voor de start van het nieuwe vergaderseizoen is.  
Voorstel van de voorzitter om de vergaderserie zo te laten als het nu is, krijgt de meeste 
bijval.  

 
12. Rondvraag  

De voorzitter geeft aan dat er ook dit jaar weer een attentie aan de huurcommissieleden 
worden gegeven en verzoekt Harrie, Wilhelmien en Marian om de volgende keer met een 
voorstel te komen. Er worden al wat suggesties gedaan, zoals bonbons, usb-stick met 
logo, banketletter.  
 
Henk deelt het 2e concept vergaderschema uit en verzoekt allen om correcties aan hem 
door te geven. Daarna zal Henk het schema definitief maken.  
 

13. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 12 oktober 2015 om 09.30 uur. 
 
Nog geplande bestuursvergaderingen 2015: 23 november.  
 
 
Tilburg, 8 september 2015 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.         geactualiseerd: 8 september 2015 

 

Vergader-  

Datum Nummer Inhoud 

Actie 
door 

Termijn 

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

DB  

08-06-2015 53 Dropbox; archiveren Dropbox; kosten betaalversie 
Henk 
(Jan) 

 

08-09-2015 54 
Park de Horion; navraag stand van zaken bij Wil 
Lichtenberg 

Harrie  

08-09-2015 55 Advies Kapelmeesterflat George  
08-09-2015 56 Brief wateroverlast Heyhoef naar Myreen Peter  



 
 
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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