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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 7 maart 2016, 9.30-11.00 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.  
  

2. Mededelingen  
- De voorzitter meldt dat de Regiovergadering van 15 maart verplaatst is naar  

maandag 14 maart om 11.00 uur.  
- Mariët van Manen, bewoonster Mozartflat heeft per mail gevraagd om de commissie 

van huurders toe te voegen aan HBOwonen99, aldus de voorzitter. Harrie vertelt dat 
het vaste bedrag (op basis van 130 maal de woningtoeslag) werd uitbetaald en de 
rest door de VvE. Jan meldt dat door hem de laatste keer niets is uitbetaald en dat er 
vorig jaar vanuit de consulente een betaling is gedaan. Henk had een bericht gelezen 
dat er geen vergoeding was en daarom ook de enquête niet is ingeleverd. De leden 
waren wel op de thema-avond aanwezig.  
De voorzitter stelt voor dit op de Regiovergadering ter sprake te brengen. 

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 1 februari 2016 

Pg. 1, pnt 2, 2e item; Henk meldt dat Gerard Klaassen, voorzitter van SBO wel naar de 
vergadering over woningmarktregio’s bij de corporatie is geweest, maar dan als 
toehoorder.   
Pg. 1, pnt 2, 3e item; Henk heeft Camiel niet uitgenodigd op 7 maart, omdat hij voor dit 
onderwerp naar de Regiovergadering op 14 maart komt.  
Pg. 2, 2e item; Harrie meldt dat in de benedenruimte van De Heikant al veel is opgeruimd. 
Verder wordt de ruimte momenteel verhuurd aan een kringloopwinkel.  
Pg. 5, huurdercommissie m.z. commissie van huurders (afgekort: CvH).   
 
Met in achtneming van deze wijzigingen/aanvullingen wordt het verslag als vastgesteld 
beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 64; het inzien van bepaalde stukken is besproken en Jan zal deze ‘open’ zetten.  
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Ad 65; het aanleveren van stukken is vorige week in de Stuurgroep besproken, aldus 
Henk en Bernie zal er mede op toezien dat de SBO-leden stukken tijdig ontvangen. Het 
SBO-overleg staat vooralsnog gepland op 13 juni.  
De voorzitter vindt dat het niet zo mag zijn dat SBO iets gaat bespreken wat nog niet in 
de HBO is geweest. Hij wil dit met Aline bespreken om tot een oplossing te komen. Een 
convenant wordt voor 5 jaar afgesproken en ook andere onderwerpen dienen zijns 
inziens in de HBO’s besproken te worden. Jan haalt de drie HBO-sessies van vorig jaar 
aan, gewijd aan o.a. de omgangscode en huurverhoging, onderwerpen die wel in de 
HBO’s  zijn besproken en wat SBO vervolgens kan meenemen.  
Ad 68; Henk stuurt een herinnering naar de leden.        
Ad 69; Henk gaat contact opnemen met de heer Van Willigen (Ketelhavenplein).  
Ad 80; het DB heeft voldoende uitleg gekregen, waarmee de zaak is verantwoord en  
afgewikkeld.  

      Ad 71, 75, 76, 78, 79, 80 en 83; zijn afgewerkt en kunnen van de actielijst af.  
 

Marian vraagt n.a.v. verzoeken van meerdere CvH om belangrijke data van de HBO ruim 
van tevoren kenbaar te maken. Het gaat hierbij om de Nieuwjaarsreceptie, Thema-avond 
en Jaarvergadering. François vermeldt dit op de website, zodat het voortaan in de rubriek  
‘Laatste Nieuws’ staat.  
 
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd. 
Ad 5;  Henk meldt dat de adreslijst in de Dropbox up-to-date is. Harrie constateert dat er 
nog een naam in staat die er niet meer in thuis hoort. Jan meldt dat dit een ander oud  
bestand betreft en zal dat alsnog verwijderen.    (actie: Jan) 
      

4. Mededelingen Regio, agendapunten  
- De voorzitter vertelt dat tijdens het aanstaande Regio-overleg Camiel van Esch komt 

spreken over de splitsing van woningen in de sociale voorraad (daeb – niet daeb). 
Arthur Cavadino vertelt iets over de studentenhuisvesting en als gast is ook 
woonconsulente Dorothy Hoffland uitgenodigd.  

 
- Harrie meldt dat hij niet bij het Regio-overleg aanwezig kan zijn.  

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

De voorzitter vertelt dat de begroting zal worden toegelicht en dat er gesproken gaat 
worden over het huurdersonderhoud (kleine reparaties).  

 
6. Agenda 23 maart WonenBreburg – SHW overleg  

Vandaag worden agenda en stukken verstuurd, aldus Henk.  
 
7. Mededelingen SBO (22 februari 2016) en Stuurgroep Convenant (25 februari 2016) 

Henk deelt mee dat er alleen lopende zaken zijn en dat er momenteel geen nieuwe 
ontwikkelingen zijn.  

  
8. Symposium SBO op 23 maart 2016 inz. Lemon, leefbaarheidsmonitor incl. wijktoets 

De uitnodigingen gaan deze week nog de deur uit, meldt Henk. De locatie is Boerke 
Mutsaers.  

 
9. Lopende zaken, commissies van huurders  

1. Vogelenzang 
Jan heeft een brief ontvangen dat de commissie niet meer bestaat.  



 

3 

 

 
1. Staatsliedenbuurt 

Harrie vertelt dat sinds Kees Somers niet meer in de CvH zit, er niets meer van de 
CvH wordt vernomen. Om de CvH nieuw leven in te blazen zal er eerst contact 
moeten worden gezocht en dan kunnen de mensen worden uitgenodigd. Marian en 
Wilhelmien gaan dit uitzoeken.  
 

2. Drömhof  
Er heeft op kantoor een gesprek plaats gevonden met mevrouw en het DB, waarin 
mevrouw een uitleg en verantwoording heeft gegeven over de financiële 
administratie. Er is ook een gesprek geweest met degene die er vragen over had. Het 
vertrouwen is hersteld. Er is besloten dat de commissie kan voortgaan.  

  
3. Kedense Hoek  

Harrie vertelt een bericht te hebben ontvangen waarin ook gesproken wordt over de 
Pijlijzerstraat. Henk vertelt dat Nelly Huygevoort voorzitter is. Het was een actieve 
CvH, maar de anderen hadden weinig inspraak. Voorstel is om deze even ‘in de 
koelkast’ te zetten, aldus Henk.  

 
4. Heuvelse Akkers 

Deze CvH heeft vorig jaar een vergoeding gehad. Jan meldt dat ze de enquête niet 
hebben ingeleverd.  

 
5. Pastoor Duchampsstraat  

Henk vraagt dat als deze CvH stopt, de penningmeester voor de afwikkeling wil 
zorgen.  
 

6. Sint Pieterpark (Groesend)  
Ger vraagt zich af of daar een CvH is? Er zijn behalve koopwoningen ook 
huurwoningen. Marian en Wilhelmien gaan inventariseren en adressen bij de 
woonconsulent opvragen.      (actie: Marian, Wilhelmien) 
 

Op de vraag van Harrie wat men van het artikel over de WOC in Venster vond, kwamen 
enthousiaste reacties.  

  
10. Terugblik themabijeenkomst 2 maart 2016   
Ger vond het jammer dat bij aanvang van de bijeenkomst de commissieleden niet 
geattendeerd zijn op ondersteuning/opleiding.  
De uitleg van Camiel van Esch over de nieuwe Woningwet is door iedereen als zeer positief 
ervaren door zijn heldere formulering.  
Een aandachtspunt voor de volgende keer is om vooraf aan te geven dat woonconsulenten 
na de presentaties aangesproken kunnen worden.  
 
11.  Voorbereiding Jaarvergadering 11 mei 2016 

- Het trio Triple-X zal de avond muzikaal aankleden. 
- Henk verzoekt om tijdige aanlevering van de stukken, zodat hij met Bernie het boekje 

kan indelen, en vraagt dit voor 20 april te doen. Het gaat hierbij o.a. om het 
voorwoord, financiële stukken, verslagje van WOC. .  

- Henk verstuurt uiterlijk 31 maart de brieven. Tevens zal hij de lijst van aftreden 
opzoeken, waarop degenen staan vermeld die statutair moeten aftreden.  
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- François geeft als tip om de belangstelling van dhr. Van Willigen (Ketelhavenplein) 
voor deelname aan het HBO-bestuur te peilen nu er een vacature is ontstaan.  

 
12.  Rondvraag  

Ger vertelt dat een klant van WonenBreburg door een receptioniste bij WBB onvriendelijk 
is behandeld.  
 
De voorzitter vraagt aan Ger of zij over deelname als bestuurslid aan SBO heeft 
nagedacht. Ger geeft aan daar nog mee bezig te zijn en zou dan daarover een soort 
‘proeftijd’ over willen afspreken en dat andere werkzaamheden voorgaan.   

 
 
12.  Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 4 april 2016 om 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 4 april 2016 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 7 maart 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 navragen bij Myreen 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.  
Bespreken met Aline Zwierstra  

Allen 
 
Peter 

 

04-01-2016 68 Inventarisatie leden commissies voor ondersteuning/opleiding Henk  

04-01-2016 69 
Uitnodiging lid Ketelhavenplein; gesprek met DB over ICT 
voor HBO en eventuele toetreding 

Henk  

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

Henk   

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

DB  

01-02-2016 81 
Aanleveren stukken Jaarvergadering aanleveren aan Henk, 
deadline 20 april. (secretaris) 

allen  
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07-03-2016 84 Adressenlijst in dropbox actualiseren Jan  

07-03-2016 85 
Sint Pieterpark (Groesend); inventarisatie huurwoningen 
(m.b.t. CvH) 

Marian, 
Wilhelmien 

 

 
 
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 

02-02-2015 5 

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.  

Henk 
 
François,Jan, Ger 

01-02-2016 6 Riool- en glasfonds eens in de 5 jaar nakijken (e.v. in 2020) DB 
 
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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http://www.hbowonen99.nl/

