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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 4 april 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 
 
Genodigden i.v.m. punt 3:  mevrouw Myreen Minnaar (WonenBreburg)  

Mevrouw Marlies van den Akker 
 
Afwezig:     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 George wegens ziekte niet aanwezig kan zijn.  
- De voorzitter heeft een brief van de heer Weijters beantwoord m.b.t. het beleid van 

minister Blok.  
- Er is een nieuwe uitnodiging verstuurd aan Odette van Beurden i.v.m. belangstelling 

om bestuurslid van HBO te worden.  
 
3. Gast Marlies van den Akker: Aanvullende vormen van participatie 

Myreen Minnaar van WonenBreburg en Marlies van den Akker sluiten aan.  
De voorzitter nodigt Marlies uit een uitleg te geven over mogelijkheden voor aanvullende 
vormen van participatie.  
 
Marlies van de Akker stelt zichzelf voor als zelfstandig adviseur en ervaren interim-
manager in verandervraagstukken en krijgt vaak opdrachten van wooncorporaties. Welke 
vorm van participatie is toekomstbestendig en kan ondersteunend zijn voor de achterban, 
de huurdersorganisatie. Daarvoor wordt gestart met een workshop waarbij zowel leden 
van HBO welkom zijn als de woonconsulenten.  
De voorzitter geeft te kennen dat de participatie bij WBB goed geregeld is, maar dat er 
een huivering is voor aanvullende participatie m.n. op het gebied van sociale media. Dit 
medium wordt door commissieleden nauwelijks gebruikt gezien de leeftijd. Het werven 
van jongere leden is tot nu toe tegengevallen. Het wordt moeilijk om in de toekomst 
sterke commissies te handhaven, zoals we die nu met veel kennis en ervaring hebben.  
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Marlies geeft aan dat i.p.v. aanvulling een ondersteunende vorm van participatie ook 
goed kan werken. Als voorbeeld geeft zij een ladekast, die gevuld is met verschillende 
vormen van kennis op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld mensen die kennis hebben op 
gebied van leefbaarheid kun je vragen om op een bepaald moment een beroep op hun te 
mogen doen, zonder dat zij in het bestuur deelnemen.  
 
Een vraag die we aan ons zelf dienen te stellen is volgens de voorzitter; “wat is 
participatie, waar leidt het naar toe en waar lopen we tegen aan?” Het is ook belangrijk 
dat er voldoende draagkracht is van corporatie en commissies, m.n. woonconsulenten 
zijn zich niet altijd bewust dat de huurder belanghebbende is. Commissies zijn de 
achterban en dus draagvlak. Het doel is om te komen tot een gedeelde visie met een 
gezamenlijk belang en wat tevens in de praktijk uitvoerbaar is.  
Op de vraag van Marlies of er iets wordt gedaan met niet-georganiseerde huurders geeft 
Henk aan dat n.a.v. de nieuwe Woonwet daar wel in wordt voorzien, zoals een 
huurderraadpleging bij een fusie, maar dat is nog niet nodig geweest. Niet-
georganiseerde huurders zijn wel betrokken geweest bij o.a. groot onderhoud.   
 
In goede samenwerking met WBB en op basis van vertrouwen wordt het HBO door 
professionals van WBB over verschillende onderwerpen regelmatig bijgepraat. Tevens is 
er een adviseur die ook de nodige deskundigheid meebrengt, aldus Henk. Op thema-
avonden worden CvH’s en bestuur uitgenodigd.  
Er wordt veel gedaan met en voor de huurdercommissies (achterban). Harrie vertelt dat 
de WOC (werkgroep ondersteuning commissies) heel actief is om het aantal commissies 
uit te breiden en te versterken. Het is de laatste paar jaar wel gebleken dat het steeds 
moeilijker wordt mensen warm te krijgen voor commissies. Desondanks is er onlangs een 
commissie gevormd (Ketelhavenplein) met negen enthousiaste bewoners, die veel 
kwaliteiten hebben.  
 
Marlies geeft aan dat een andere mogelijkheid kan zijn, om mensen hand- en 
spandiensten te laten verrichten. Personen die wel expertise inbrengen, maar niet 
structureel op een vast tijdstip kunnen of willen opdraven. Op 14 april kunnen we gaan 
kijken vanuit welke gemeenschappelijke basis we vertrekken, krachten bundelen en hoe  
je elkaar kunt versterken. Hoe bereik je jongeren? Terugkomend op het voorbeeld van de 
ladekast is, dat mensen op een of andere manier aan het HBO worden gekoppeld. 
Myreen meldt mede namens Aline dat het uitgangspunt van WBB is, dat wat er is dat 
blijft, dus ook het HBO. Het is wel nodig om met de tijd mee te gaan en gezamenlijk te 
zoeken naar aanvullende vormen.  
Verder meldt Myreen dat Arthur (manager dienstverlening) op de dag van de huurder in 
oktober, naast ook andere activiteiten, een klantenpanel wil samenstellen.  
 
De workshop ‘Aanvullende vormen van participatie’ vindt plaats op donderdag 14 april 
van 13.00 tot 17.00 uur bij WBB in de J. van Oisterwijkstraat, Tilburg. Alle leden van 
HBO en alle consulenten zijn uitgenodigd.  
 
De regiovergadering wordt verplaatst van 10 mei naar donderdag 21 april 2016 om 
10.00 uur. Camiel wordt door Myreen geïnformeerd om over daeb – niet daeb te komen 
vertellen.  

 
4. Notulen en actielijst bestuursvergadering 7 maart 2016 

Pg. 1, pnt 2, 2e item; Mariët van Manen, bewoonster m.z. … woonconsulente. 
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Met in achtneming van deze wijziging wordt het verslag als vastgesteld beschouwd. 
 

De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 68; wegens geringe deelname vindt ondersteuning/opleiding voorlopig geen 
doorgang. Blijft wel op de actielijst.        
Ad 69; Henk stuurt uitnodiging namens het DB aan de heer Van Willigen 
(Ketelhavenplein) voor een vrijblijvend gesprek.  
Ad 70; Henk vertelt dat er interesse is en gaat, i.o.m. het DB voor locatie en tijd,een 
uitnodiging sturen.  
Ad 73; Harrie stelt voor om een bezoek te brengen aan een corporatie in Hilversum. Een 
andere optie is om bij VOC (Vastgoed Onderhoud Centrale) in Utrecht een kijkje te 
nemen hoe zij het e.e.a. hebben geregeld voor een groot onderhoudsgebied. De 
voorkeur gaat uit naar Hilversum, omdat dit beter bij het HBO aansluit. Harrie vraagt na 
wie de contactpersoon in Hilversum is en of er in september een mogelijkheid is voor een 
rondleiding/presentatie.  
Ad 84; gaat naar p.m. lijst (nummer 7).  

      Ad 52, 63, 64, 77 en 85; zijn afgewerkt en kunnen van de actielijst af.  
 

De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd. 
Ad 2; is afgewerkt en kan van de p.m. lijst af.  
      

5. Mededelingen Regio, agendapunten  
Het Regio-overleg (van 10 mei) is verplaatst naar donderdag 21 april 2016 om 10.00 
uur. 

  
6. Mededelingen SHW  

De voorzitter vertelt dat het huurdersonderhoud (kleine reparaties) wordt beperkt tot wat 
daarover in de wet staat. Het SHW pleit voor behoud van een aantal zaken en verzoekt 
om maatwerk, t.w.:   
- afspraak monteur; niet thuis dan voorrijkosten betalen. De bloktijden worden echter 

verruimd (bijv.  van 14 tot 18 uur)  
- kosten hulp buitensluiting; sleutel vergeten dan kostendekkende rekening voor 

huurder 
- extra sleutels; kostendekkend in rekening brengen bij huurder  
- mankementen; WBB vraagt of huurder het zelf kan oplossen. Als dat niet lukt, komt 

een monteur (kosteloos).  
 
Over het huurbeleid hebben vier vergaderingen plaatsgevonden, aldus de voorzitter. Het 
voorstel was om de inkomensafhankelijke huurverhoging te blijven toepassen. Het is nu 
ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. De laagste inkomens stijgen van 0% tot 1,2 %  
Inkomens tussen 34.000 en 37.000 stijgen met 2,6 %.Inkomens boven 44.000 stijgen 
met 4,6 %.  
 
Bij tussentijdse wijziging van inkomen kan deze d.m.v. een formulier aan WonenBreburg 
worden doorgegeven.  
Henk voegt toe dat wanneer iemand met zijn/haar inkomen meer dan € 75,-- onder de 
streefhuur zit, dan wordt de huur met 1 à 2 % extra verhoogd en ook in geval men meer 
dan € 75 boven de streefhuur zit wordt het verlaagd. Dit is een nieuwe regel om dichter 
bij de streefhuur uit te komen en wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.  
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7. Mededelingen SBO  

Met SBO is besproken om op korte termijn een afspraak te maken, aldus Henk.  
Ger is bereid om maandag 18 april mee naar de SBO te gaan voor een eerste 
kennismaking.  

 
8. Lopende zaken, commissies van huurders  

De voorzitter heeft aan de heer Van de Put van commissie Witbrand laten weten dat we 
doorgaan met de enquête. Jan meldt dat de betaling aan Witbrand blijkt te kloppen.  
 
Harrie geeft een toelichting op de lopende zaken.  

 
1. Staatsliedenbuurt, PostelStaete, Parc d’Horion 

Na de meivakantie zal bekeken worden om daar te gaan flyeren.  
 

2. Drömhof  
Twee weken geleden is er een gesprek geweest met 2 bewoners die de enquête 
hadden ingevuld. Leden van de zittende commissie waren niet aanwezig. Er wordt 
een uitnodiging gestuurd voor een bijeenkomst met de WOC op woensdag 13 april.  

  
3. Kedense Hoek  

De heer Lammers was telefonisch niet bereikbaar, nummer onbekend.  
 

4. Predikherenlaan  
Er wordt volgende week bij 120 woningen geflyerd.  

 
5. Schout Backstraat/Burg.Visserstraat  

Hier wordt op korte termijn ook geflyerd. Een clusterlijst wordt opgevraagd bij de 
nieuwe consulente Suzanne van de Sterre.  
 

6. Sint Pieterpark (Groesend)  
Dinsdagmiddag 5 april wordt er bij 60 à 70 woningen geflyerd.  

 
7. Dalem 

Dhr. Vloeimans was niet te bereiken.  
 
Harrie bedankt Marian en Wilhelmien voor hun extra hulp.  
 
De voorzitter attendeert erop om commissies die opgeheven worden/zijn schriftelijk op de 
hoogte te brengen dat zij de eindafrekening opsturen.  

  
9. Voorbereiding ALV (jaarvergadering) 11 mei 2016    

- Het tijdschema wordt doorgenomen.  
- De voorzitter meldt dat Triple X de avond komt opluisteren.  
- Brief kandidaatstelling is verstuurd.  
- Notulen van de vorige jaarvergadering; navraag Bernie.        (actie: Hannie) 
- Inhoudelijk jaarverslag wordt door Bernie verzorgd; ook navragen.   (actie Hannie)  
- Kascontrole door kascommissie is op 8 april 2016 gepland.  
- Volgens het rooster van aftreden zijn Marian en Henk aan de beurt. Marian en Henk 

stellen zich weer opnieuw beschikbaar.  
- Henk gaat contact opnemen met George over de resultaten van de enquêtes.  
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- Het vullen van de enveloppen vindt plaats op dinsdagmiddag 19 april vanaf 13.00 
uur en die kan/wil komt helpen.  

- Harrie gaat iets schrijven over de WOC en levert dat aan Bernie.  
 
10.  Rondvraag 

- Ger heeft een programma gezien over het woningwaarderingstelsel. Woningen 
krijgen een energielabel B of C, waardoor huurder meer moet gaan betalen. Achteraf 
blijkt dat een muur aan de noordkant van een woning niet is geïsoleerd. Bewoners 
krijgen geen inzicht waarom label B of C wordt afgegeven, maar betaald wel de 
huurverhoging en de stookkosten blijven hoog. Henk vertelt dat labels op basis van 
bouwjaar worden toegekend. Dit is een punt voor de Regio-agenda 21 april met 
omschrijving Energieprestatie-index (epi).     (Agenda Regio) 
Henk vraagt om de klachtenafhandeling ook op de Regio-agenda te zetten.  

- Jan legt uit dat het samenvoegen van brief met uitleg en het 
puntenwaarderingsysteem volgens ict te ingewikkeld is. Het voorstel is om op de 
website een tool voor de huurders te plaatsen, zodat je kunt zien hoe de punten zijn 
opgebouwd. Een gesprek hierover vindt binnenkort plaats.  

- Henk meldt de uitnodiging voor de ledenvergadering van de collega’s in Breda op 
woensdag 20 april.  

 
12.  Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 9 mei 2016 om 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 9 mei 2016 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 4 april 2016 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

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   
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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 81 
Aanleveren stukken Jaarvergadering aanleveren aan Henk 
deadline 20 april. (secretaris) en andere zaken volgens het 
tijdschema 

allen  

04-04-2016 86 
Energieprestatie-index (epi) + Klachtenafhandeling op 
agenda van Regio-overleg laten zetten 

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 

18-06-2012 
 

2 
T.z.t. kopij aanleveren voor Venster over het gebruik 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 
04-04-2016 7 Adressenlijst in dropbox actualiseren Jan 

 
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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