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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 1 februari 2016, 9.30-11.45 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
     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 
     de heer George Herders (adviseur)  
          
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bestuursvergadering.  
 
Agendapunt 10 Verhuizing; komt als eerste aan de orde.  
Verder blijft de agenda ongewijzigd.  

 
10.  Verhuizing  

- De voorzitter spreekt complimenten uit voor Henk en Peter de Leeuw (WBB) met zijn 
collega’s voor goede en snelle verloop van de verhuizing.  

-  Henk meldt dat de oude sleutels zijn ingeleverd. De nieuwe sleutel krijgt iedereen 
vandaag na afloop van de vergadering. Verder hebben het DB en Harrie, vanwege 
zijn werkgroep, al een sleutel.  

-  Bij de voordeurbel komt nog de naam van de HBO. De bel is binnen goed hoorbaar.  
 

2. Mededelingen  
- De voorzitter vraagt Harrie om de overgebleven flessen wijn hier in de kasten op te 

bergen. Marian en Harrie gaan ervoor zorgen. Jan en Bernie dienen nog een fles wijn 
te ontvangen.  

- De voorzitter meldt dat er t.g.v. de nieuwe wet bij de corporatie momenteel 
vergaderingen lopen over de woningmarktregio’s. Gemeenten en corporatie moeten 
samen in gesprek over de vorming van de woningmarktregio: een aaneengesloten 
gebied van twee of meer gemeenten met ten minste 100.000 huishoudens. Elke 
corporatie heeft straks een regio waarbinnen zij werkzaam mag blijven. WBB wil 
voorkomen dat Tilburg en Breda uit elkaar worden gehaald.  

- De voorzitter heeft met Camiel van Esch gesproken. Camiel wil komen spreken over 
de splitsing van woningen in de sociale voorraad (daeb en niet-daeb) en wat 
daarboven (> €710) ligt. Hij wordt daarom voor de vergadering op 7 maart 
uitgenodigd.         (actie: Henk)  

- George meldt dat hij samen met Wim Leerves de kosten van het riool- en glasfonds 
van WonenBreburg heeft nagekeken, omdat het sinds 2005 niet meer was gebeurd. 
Bij het rioolfonds zijn weinig schommelingen, maar het glasfonds juist veel. De twee 
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fondsen zijn aan elkaar gekoppeld. Omdat er in de afgelopen jaren teveel is betaald, 
zal er een vereffening plaats vinden en wordt het teveel betaalde in de vorm van een 
teruggave verrekend met een verhoging gedurende de komende 5 jaar. Na 5 jaar, 
wanneer de vereffening is afgewerkt gaat men de verhoging weer daadwerkelijk 
doorberekenen.  
Het is verstandig om over 5 jaar de fondsen weer na te kijken.   (pm lijst) 

- De voorzitter meldt dat SHW morgen, 2 februari een vergadering heeft over de 
huurverhoging.  

- De voorzitter heeft bij Myreen Minnaar gemeld dat het in de benedenruimte van De 
Heikant nog steeds een chaos is. Deze commerciële ruimte is van WBB maar De 
Wever gebruikt het om daar spullen in te deponeren. Het zou opgeruimd of 
afgeschermd worden. De ruimte zal tijdelijk aan kunstenaars worden verhuurd, die 
dan daarvoor verantwoordelijk worden.   

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 4 januari 2016 

Pg. 1, pnt 2, 1e item; van Amelsfort m.z. Amersfort.  
Pg. 1, pnt 2, 2e item; Jan meldt dat hij dit heeft afgewerkt.  
Pg. 1, pnt 2, 3e item,  
- 1º; Henk gaat in het eerstvolgende SBO-overleg met HBO van TBV en Tiwos in 

gesprek over inspraak.      (actie: Henk)  
- 2º; Aline Zwierstra gaat kijken waar een interessant project is. Harrie geeft aan dat 

zijn voorstel niet genoemd is. Afgesproken wordt die in de huidige notulen (1 feb.) 
alsnog op te nemen. Het gaat om een bezoek aan een woningbouwvereniging in 
Hilversum en om een bezoek aan VOC, een vereniging die onderhoud uitvoert. 
Harrie zal de contactpersonen en adressen aan Peter aanleveren. (actie: Harrie)  

- De inventarisatie welke commissies belangstelling hebben voor ondersteuning heeft 
4 reacties opgeleverd. De voorzitter vraagt zich af of het mogelijk is, om uitgaande 
van het opleidingsstuk van George, een PowerPoint presentatie te maken en stelt 
voor dat het DB daarvoor bij elkaar komt.      (actie: DB) 
De commissies worden vervolgens uitgenodigd.  
Marian meldt dat er ongeveer 5 commissies het formulier hebben meegenomen en 
misschien dat daaruit ook nog aanmeldingen komen. Het is van belang om het te 
stimuleren en daarom zal het op de thema-avond nogmaals onder de aandacht 
worden gebracht.         (actie: PV) 

- De bijeenkomst van Companen is niet bezocht door Peter.  
Pg. 3, pnt 10; 2e item; Harrie heeft een opmerking dat er toen gesproken is om eventueel 
in de avond te vergaderen, maar vind dit niet terug in de notulen. Harrie doelt op 
verjonging in het HBO en dat daarmee in de toekomst rekening moet worden gehouden, 
omdat sommige mensen overdag werken. De voorzitter meldt dat toen ook is gezegd dat 
er geen voorkeur voor de avond is, maar dat er wel een afspraak voor een kennismaking 
met de ict-er gemaakt wordt. Afgesproken wordt om het onderwerp ’s avonds vergaderen 
voorlopig even te laten rusten, kijken hoe de ontwikkelingen gaan en hoeveel nieuwe 
aanwas zich aanmeldt.  
 
Met in achtneming van deze wijzigingen/aanvullingen wordt het verslag als vastgesteld 
beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 63; betreft virtuele klantreizen. Peter vraagt dit bij Myreen na.   (actie: PV)  
Ad 64; er wordt toegang tot de dropbox SBO verleend, maar niet duidelijk is of dat voor 
agenda en notulen is. Navragen.      (actie: Henk) 
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      Ad 53 en 67; zijn afgewerkt en kunnen van de actielijst af.  
 
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd. 
Ad 5;  Onduidelijk is of alle commissies goed op de hoogte zijn en daarom is het zinvol dit 
op de thema-avond 2 maart nog eens te vermelden. Henk stuurt alvast een mail naar de 
leden over de mogelijkheid voor plaatsing van activiteiten op de website.  (actie: DB) 
      

4. Mededelingen Regio, agendapunten  
Er is geen regiovergadering geweest, maar agendapunten mogen wel aangeleverd 
worden, aldus de voorzitter. Het volgende regio-overleg is verplaatst van 15 maart naar 
maandag 14 maart om 11.00 uur.   
Agendapunten kunnen tot eind februari worden ingeleverd bij het DB. (actie: allen).  

  
5. Mededelingen SHW (9 maart 2016 vooroverleg SHW)) 

- De voorzitter meldt het volgende over de presentatie frontline ketensamenwerking. 
Dat wil zeggen dat WBB samenwerkt met andere corporaties op het gebied van 
inkoop, afspraken maken met aannemers.  

- M.b.t. tot efficiency reparatie/onderhoud kan men bij WBB met een telefoontje een 
monteur laten komen, maar in de toekomst zullen huurders kleine reparaties zelf 
moeten uitvoeren. Er zal echter wel maatwerk geleverd worden in situaties waar 
nodig. Een voorbeeld geeft Marian als men bijvoorbeeld sleutels is kwijt geraakt.  
Ger geeft een voorbeeld waarin een huismeester behulpzaam is geweest bij een 
huurder van 85 jaar oud, maar dat is een uitzondering. Henk hoopt dat WBB zal 
opnemen, dat mensen ook zelf spulletjes bij WBB voor reparaties mogen komen 
ophalen. In het verleden is voor de service huurverhoging berekend. Er zal dus niet 
worden voorgesteld om er nu voor te gaan betalen, aldus Henk. De voorzitter geeft 
aan dat WBB datgene zal uitvoeren wat wettelijk verplicht is en dat pakket is een stuk 
kleiner geworden dan in het verleden was. WBB wil misbruik van de service 
voorkomen.  

- Jan heeft het idee dat wanneer onderhoud in appartementen door een ploegje op een 
vast moment wordt uitgevoerd efficiënter werkt. George geeft als voorbeeld Den 
Haag, waar mensen gebreken in een bepaalde tijd kunnen doorgeven en daarop de 
reparatie volgt.     (actie: agenda Regio) 

 
6. Mededelingen SBO (22 februari 2016; stuurgroep Convenant 25 februari 2016) 

De voorzitter geeft hiervoor het woord aan Jan.  
- In een e-mail aan Gerard Klaassen, voorzitter SBO, heeft Jan meegedeeld met 

onmiddellijke ingang te stoppen als secretaris en lid van SBO. Het niet deelnemen in 
de stuurgroep, zich niet thuis voelen bij SBO, het eenrichtingsverkeer van Gerard, het 
uitvoeren van taken van secretaris door Gerard zijn redenen voor Jan geweest om dit 
besluit te nemen. Vervolgens is er een gesprek geweest met Gerard, Peter, Henk en 
Jan, waarin Gerard blijk gaf dat alles normaal verloopt. Jan heeft afgesproken dat hij 
blijft tot er iemand anders is, dat hij geen secretaris meer is en dat hij de website blijft 
onderhouden ook nadat er iemand anders in het bestuur zit.  

- De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is dat iemand uit het HBO aansluit bij het 
SBO, maar dat hoeft niet persé als secretaris. Henk is tweede secretaris en zit wel in 
de stuurgroep. 

- Ger geeft aan erover na te willen denken, niet als secretaris maar eventueel als 
gewoon bestuurslid. Zij heeft nog veel andere werkzaamheden en zal kijken of het 
daarmee te combineren is.  
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- Harrie vraagt wanneer de vergaderingen plaatsvinden. Daar deze op maandag zijn is 
het voor hem niet haalbaar.  

- Wilhelmien vertelt dat zij vroeger in het SBOT heeft gezeten en het eerste convenant 
met Stekelenburg heeft getekend. Er is echter nu zoveel veranderd.  

- Henk licht toe dat er vier vergaderingen per jaar zijn en een thema-avond. Het is veel 
leeswerk van rapporten e.d. Het convenant ligt wat een belangrijk belangrijke zaak is.  

- Jan meldt dat hij op de eerstvolgende vergadering in februari van SBO niet aanwezig 
kan zijn wegens een afspraak in het ziekenhuis. De daaropvolgende vergadering is in 
april. 

- M.b.t. de dropbox meldt Henk dat de stukken van het SBO er van Gerard ter 
informatie in komen staan.  

 
7. Nieuwjaarsreceptie 13 januari 2016 

- De voorzitter spreekt over een grote opkomst, een hele goede sfeer en een grote 
tevredenheid over het kado. Het SHW heeft ook complimenten gegeven.  

- Ger heeft veel reacties gehad dat het koor te lang heeft gezongen en dat de bar een 
tijdje dicht is geweest. Mensen wilden liever meer met elkaar praten.  

- Harrie vond het rommelig vanwege de wijziging in het programma. Aline ging als 
eerste het woord doen, omdat zij eerder weg moest.  

- Henk meldt dat de beamer niet klaar stond.  
- Er stond een lange tafel op het podium i.p.v. een ronde tafel. Het bestuur is elders 

gaan zitten en heeft tussen de gasten rondgelopen.  
- Vier commissies zijn niet geweest en die krijgen tot 1 maart de gelegenheid om het 

kado zelf op te komen halen.  
 
8. Lopende zaken, commissies van huurders  

1. Tivolihoek  
Harrie heeft van de woonconsulent wat e-mails heeft ontvangen. Vervolgens is er een 
gesprek geweest met een paar mensen en daaruit bleek de frustratie over de 
biljartcommissie nogal te zijn toegenomen. Dhr. Smolders is een aantal jaren geleden 
uit de beheersgroep gestapt.  
Er is een nieuw bestuur, waarvan een persoon een brief aan de woonconsulent heeft 
gegeven met op de achterkant de vermelding ‘is dit corruptie’?. De man in kwestie is 
ontboden op kantoor voor een ordegesprek en heeft een document moeten 
ondertekenen dat hij zich onthoudt van alle commentaar, activiteiten e.d. De 
beheerscommissie is nu uit elkaar.  
Harrie heeft een gesprek met dhr. Wilthagen gehad en die verwacht dat 90% van de 
bewoners achter hem staan, Met het voorstel om te gaan flyeren voor het opzettten 
van een huurdercommissie wilde dhr. Withagen niet in meegaan. Ook heeft Harrie 
gemeld dat hij ervoor kan zorgen dat men als groep door WBB wordt geaccepteerd. 
Vanaf november 2015 zit de biljartruimte niet meer in het servicepakket en is daar 
ook niet meer voor betaald. WBB heeft de ruimte nu ‘om niet’ (gratis) beschikbaar 
gesteld aan drie personen die niet tot de 90% horen. Gezien de verhoudingen heeft 
het nu geen zin om een nieuwe huurdercommissie op te zetten, aldus Harrie. 
 

2. Vogelenzang 
Harrie heeft niets meer vernomen. 
 

3. Drömhof  
Harrie en Marian zijn gaan flyeren en hebben 250 kaarten bezorgd. Na een week is 
er een reactie binnengekomen van dhr. Van Hest, die zich beschikbaar wil stellen 
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voor de huurdercommissie. Hij en eventuele anderen worden hier uitgenodigd voor 
een gesprek. Een eventuele informatieavond wordt in de ontmoetingsruimte 
georganiseerd.  
 
Jan meldt dat hij als penningmeester van HBO de kas heeft gecontroleerd en heeft 
helaas moeten constateren dat deze niet klopt. Wilhelmien vertelt dat haar zus daar 
vroeger het computerwerk heeft gedaan zonder daarvoor een vergoeding te krijgen. 
Jan had bericht gekregen van Marjolein Zebregts die op de hoogte was gebracht door 
Ans van Hoek-van Bladel dat er geen vertrouwen was in degene die de boekhouding 
deed met het verzoek om ernaar te kijken. Er is een post, bank maar geen kas. Er 
zijn minder bonnetjes dan opnames. Jan wil het samen bekijken met DB. (actie: DB)  
 
De vraag is om nu een nieuwe commissie op te zetten of de oude commissie 
opnieuw samenstellen? Besloten wordt om te wachten, totdat Jan het hele financiële 
overzicht klaar heeft en eventuele aanspraken/afspraken bekend zijn.  

  
4. Ketelhavenplein (Stadsplein Forum)  

De nieuwjaarsreceptie was heel goed verzorgd. De toespraak van Mieke (voorzitter 
commissie) was helder en duidelijk, een persoon die prima binnen de HBO zou 
passen.  

 
5. Heikant 

Harrie vertelt dat hij op uitnodiging gespreksleider, namens HBO, van het overleg van 
de commissie  is geweest. De werkwijze van dhr. Donk en zijn vergeetachtigheid is 
ter sprake gekomen. Van tevoren heeft Harrie met de leden afzonderlijke gesprekken 
gevoerd.  Dhr. Donk heeft tijdens het overleg zelf ook de conclusie getrokken dat het 
beter is om te vertrekken. Vervolgens heeft Harrie die avond geëvalueerd en 
gevraagd wie er animo heeft om in de commissie deel te nemen. Na het lezen van de 
flyer hebben vier mensen aangegeven door te willen gaan.  
Verder heeft Harrie daarna een mail ontvangen van dhr. Donk dat hij het niet eens 
was met het verslag, wat Harrie heeft beantwoordt dat de meerderheid het er wel 
mee eens is.  

 
6. Pastoor Duchampsstraat  

Henk meldt dat hij het bericht ter info heeft doorgestuurd naar de HBO-leden, waarin 
wordt vermeld dat deze commissie stopt.  
Linda Mur heeft nog niet gereageerd over het wel of niet invullen van de enquête, 
aldus Jan.  

 
De voorzitter was verheugd dat hij op de nieuwjaarsreceptie kon melden dat er weer meer 
huurdercommissies zijn bijgekomen en bedankt de leden van de WOC voor hun inzet.  

  
9. Themabijeenkomst 2 maart 2016   
Met Aline Zwierstra en Eva Boon wordt besproken wat zij gaan vertellen, aldus de voorzitter.  
De voorzitter gaat iets vertellen ondersteuning voor huurdercommissies en over het plaatsen 
van activiteiten op de website van HBO.   
Henk meldt dat uiterlijk 17 februari de uitnodigingen worden verstuurd.   
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11.  Rondvraag  
-  De vraag van Harrie of met de voorbereiding voor de jaarvergadering wordt begonnen, 

wordt door Henk bevestigend beantwoord. Bernie heeft al hulp aangeboden en als er  
stukken zijn die gebruikt kunnen worden, dan mogen deze alvast aangeleverd worden.  

- Voor de invulling van de avond zijn er ideeën, zoals een cabaretier, wijktheater uit Noord, 
gehandicaptenorkest. Namen en adressen kan men doorgeven aan de voorzitter.  

(actie: allen)  
- Jan meldt dat in samenwerking met François de website van HBO helemaal up to date is. 

Op- of aanmerkingen laten weten aan Jan en François.  
- Het inflatiecijfer van 0,6 % heeft Jan onlangs doorgekregen m.b.t. de vergoeding 

huurdercommissie en de brieven worden op korte termijn verstuurd. Marian en 
Wilhelmien geven aan dat alle adressen zijn nagevraagd en kloppen. Adressen staan in 
de dropbox, aldus Henk.  

- Jan meldt zich af voor de jaarvergadering en wil graag vóór 28 april een afspraak voor de 
kascontrole maken.       (actie: kascontrole) 

- Morgen is de eerste vergadering over huurverhoging en op www.huurcommissie.nl kan 
men checken wat zijn/haar huur is, vertelt Jan.  

 Henk vult aan dat SHW zal aandringen om dit ook op de website van WBB onder “Mijn 
wonen WBB” te vermelden.  

 
12.  Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 7 maart 2016 om 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 7 maart 2016 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 1 februari 2016 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

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

DB  

23-11-2015 63 Workshop Klantreizen afspreken Peter  
23-11-2015 

 

1-02-2016 

64 
 
 

Toegang voor HBO in dropbox SBO 
 
Navraag voor welke onderdelen toegang verleend wordt 

Henk/Jan  

23-11-2015 65 
Suggesties aanpassing vergaderschema 2016: Afstemmen 
van HBO vergaderingen t.a.v. SBO vergaderingen 

allen  

04-01-2016 68 Inventarisatie leden commissies voor ondersteuning/opleiding Henk  
04-01-2016 69 Uitnodiging lid Ketelhavenplein; gesprek met DB over ICT Henk  

01-02-2016 70 
HBO’s benaderen over hoe de inspraak bij TBV en Tiwos is 
geregeld?  

Henk   

http://www.huurcommissie.nl/
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01-02-2016 71 Camiel van Esch uitnodigen; toelichting splitsing daeb Henk  
01-02-2016 72 Riool- en glasfonds nakijken over 5 jaar (in 2020) DB  

01-02-2016 73 
Adressen en contactpersonen aanleveren voor werkbezoek 
aan Peter (voorzitter) 

Harrie  

01-02-2016 74 Presentatie maken opleiding/ondersteuning voor commissies DB (+ ict)  

01-02-2016 75 
Op thema-avond 2 maart: vermelden en stimuleren 
commissies opleiding/ondersteuning bijwonen 
(aanmeldformulier)  

Peter 
 

 

01-02-2016 76 Virtuele klantreizen; navraag bij Myreen Peter  

01-02-2016 77 
Plaatsen activiteiten door commissies op website HBO onder 
aandacht brengen op thema-avond 2 maart en per e-mail 

DB  

01-02-2016 78 
Voor regio-overleg: Agendapunten inleveren voor eind feb. 
Voor regio-overleg op 14 maart broodjes regelen  

allen 
Henk 

 

01-02-2016 79 Agendapunt Regio; reparatieverzoeken / service Jan/George  
01-02-2016 80 Financiën huurdercommissie Drömhof DB  

01-02-2016 81 
Aanleveren stukken Jaarvergadering aanleveren aan Henk 
(secretaris) 

allen  

01-02-2016 82 
Namen+adressen entertainment Jaarvergadering doorgeven 
aan Peter (voorzitter) 

allen  

01-02-2016 83 Afspraak maken met Jan (penningmeester voor kascontrole)  k-commissie  
 
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 

18-06-2012 
 

2 
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 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 WBB ter 
bespreking van urgente kwesties 

Peter 

08-09-2014 

 

02-02-2015 

5 

Foto’s en informatie over activiteiten van CvH’s mag men voor  
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 
websitecommissie een melding uitdoen naar de CvH’s dat er 
nieuws staat op de site.  

François 
 
Henk 
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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