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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 6 juni 2016, 9.30-11.30 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
    de heer Henk Dankers (secretaris), vanaf punt 6 

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

    de heer François van den Dries 
 
Afwezig:    de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 

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. Jan Zaunbrecher is 

wegens vakantie afwezig. Henk komt deze ochtend wat later.  
- Camiel van Esch sluit om 10.00 uur aan en komt iets vertellen over de regio-indeling  

(na punt 6 van de agenda).   
- De voorzitter en Wim Leerves (SHW) hebben een gesprek gehad met de Raad van Bestuur 

over het ondernemingsplan 2017-2020. Zij willen dit graag aan de HBO komen toelichten, 
waarbij tevens het visitatierapport aan de orde komt, omdat wij voor september een advies 
daarover mogen uitbrengen. Het is daarom nodig tussentijds een vergadering te plannen. Er 
wordt gekozen voor maandag 1 augustus 2016 om 9.30 uur aan de Ringbaan Oost in 
Tilburg.          (actie: allen) 

- Myreen Minnaar heeft per mail laten weten dat zij de vraag over de 
samenwerkingsovereenkomst doorgespeeld heeft naar Yvonne v.d. Brake (afd. Strategie). Zij 
komt hier later in de regiovergadering op terug.  

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 9 mei 2016  

Pg.2, pnt 6; de uitleg over bepaalde aspecten uit de nieuwe woningwet waren interessant en 
werden duidelijk door Haico van Nunen weergegeven.   
 
Het verslag wordt ongewijzigd als vastgesteld beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 70, 73 en 88; zijn afgewerkt, kunnen van de actielijst af.  
  
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd. 
Ad 2 en 5; de voorzitter verzoekt François deze punten met Henk op te nemen, actueel te maken 
en terug te koppelen.       (actie: François) 

 
4. Mededelingen Regio, agendapunten  

Het volgende regio-overleg met WonenBreburg is op dinsdag 28 juni 2016.  
 
Agendapunt voor de regio-agenda: Energieprestatie-index (epi) en klachtenafhandeling.  
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5. Mededelingen SHW  
Er is inmiddels een datum voor een extra overleg vastgelegd, namelijk maandag 1 augustus 
2016 om 9.30 uur,  waarop het Ondernemingsplan van WBB 2017-2020 wordt gepresenteerd. De 
RvB komt een toelichting geven.  

  
6. Mededelingen SBO  

De bijeenkomst op 18 mei was interessant en de uitleg over bepaalde aspecten uit de nieuwe 
woningwet werd duidelijk door Haico van Nunen weergegeven. Aan de hand van een schijf heeft 
hij laten zien op welk moment er iets plaatsvindt. Verder heeft hij in zijn presentatie het e.e.a. over 
daeb/niet-daeb en huurdersparticipatie toegelicht. 
 
Ger vertelt dat zij heel veel informatie en leesmateriaal heeft ontvangen. De volgende vergadering 
van SBO is op 13 juni waarop Ger is verhinderd.  

 
7. Toelichting regio-indeling door Camiel van Esch:  

Sinds juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht en daar staat o.a. in vermeld dat een 
corporatie maar in één gemeente (werkgebied) werkzaam mag zijn. Gemeenten mogen wel  
onderling afspreken dat ze samen een werkgebied vormen. Uit de regiovorming is de conclusie 
gekomen dat Midden- en West Brabant een gebied vormen, waardoor alle corporaties in dit 
gebied hun werk mogen blijven doen. Een brief van de gemeente is nu naar alle partijen verstuurd 
die hun zienswijze mogen geven. Daarna gaat het naar de Minister en de verwachting is daar 
volgend jaar volledige zekerheid over te hebben. Er zijn ook gesprekken gevoerd met alle 
tussenliggende gemeenten.  
Camiel vertelt dat alle corporaties kunnen blijven doen wat ze deden, behalve ’t Heem, want die is 
ook actief in Haaren en voor hun blijft het nog eventjes onzeker omdat zij in twee regio’s vallen.  
Een aantal gemeenten gaven er voorkeur aan om eigen baas te blijven, terwijl andere gemeenten 
kozen voor samenwerking. Er is toen voor een compromis gekozen, dat in het regionale gebied de 
corporaties primair blijven werken in hun huidige werkgebied. Voorbeelden zijn WonenBreburg en 
De Leyestroom. Er is een rapport gemaakt waar ondermeer de verhuisbeweging (wettelijke eis) in 
staat vermeld, om de regiovorming bij de minister te onderbouwen. Tussen Breda en Tilburg zijn 
de meeste verhuizingen.  

 
De corporaties in de regio zijn het onderling met elkaar eens en hebben een positief advies 
gegeven, aldus Camiel. De wethouder van Breda vraagt nog het advies van de 
huurdersvereniging. Het definitieve advies gaat voor 1 juli naar de minister. Het bestuur van 
WonenBreburg deelt de keuze om één regio te vormen. Aan de orde is nu de vraag of HBO 
Wonen99 deze keuze wil steunen.  
Hierop geeft de vergadering aan dat deze unaniem instemt.  

 
Henk vraagt of HBO haar zienswijze over daeb/niet-daeb voor 1 juli kenbaar moet maken, maar 
volgens Camiel is dat een interne deadline. Op 15 december wordt er een brief over de scheiding 
daeb/nietdeab met een zienswijze van HBO naar de minister gestuurd. In juli zijn de formele 
stukken te verwachten en die zullen nog door Camiel worden toegelicht.  

 
8. Lopende zaken, commissies van huurders  

Harrie deelt mee dat er voor het HBO een bezoek staat gepland op maandagmiddag 5 
september 2016 bij wooncorporatie Thuis in Eindhoven. HBO wordt daar met 7 personen 
verwacht.  
De manager Wonen en een van de bestuurders gaat wat vertellen over de samenwerking met 
huurdersvertegenwoordigers. Er is de mogelijkheid om twee projecten te bezoeken, namelijk een 
renovatie van portiek-/etageflat in Zonderwijk en uitleg over een wijkappartement in ’t Ven.  
Er wordt voor vertrek naar Eindhoven voor een lunch op De Heikant gezorgd, van waaruit met de 
Weverbus naar de bestemming wordt gereden. Een gezamenlijk diner ter afsluiting van de dag 
wordt gepland in Oirschot.  
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Harrie geeft voorts een toelichting op de lopende zaken.  

1. Vogelenzang   
WOC is naar de kennismakingsbijeenkomst geweest en er zijn een paar jonge enthousiaste 
mensen met positieve ideeën. Zij willen zelf best klussen aanpakken en vroegen of WBB daar 
budget voor heeft. Harrie heeft uitleg gegeven over de vergoeding door HBO en zal aan Jan 
een berekening vragen. De woonconsulent heeft ook al per brief gereageerd en maakte de 
namen van voorzitter en penningmeester bekend.  
 

2. Drömhof  
Er is contact geweest met een van de leden die te kennen heeft gegeven te stoppen als de 
andere twee ook stoppen. Een nieuwe belangstellende, de heer Ton van Hest, kan nu nog 
niet toetreden.  

  
3. Witbrand West  

Er is een brief binnengekomen dat de penningmeester ernstig ziek is. De twee overige leden 
hebben laten weten na de jaarvergadering in september te willen stoppen. Het verzoek is om 
nieuwe commissieleden te werven. Harrie vraagt de datum van hun vergadering op.  

 
4. Novicon  

Jan Akkerman gaat vanwege zijn gezondheid stoppen. De correspondentie is overgenomen 
en het e-mailadres van de commissie is gewijzigd, aldus Harrie. Inmiddels is er ook een 
andere voorzitter benoemd, nl José van Rooij.  
Henk meldt dat Jan Akkerman nog wel graag op de hoogte wil worden gehouden over thema-
avonden en de jaarvergadering.  

 
5. Tilburg Centrum 

Dinsdagavond 7 juni gaat WOC naar de bijeenkomst (in J.v. Oisterwijkstraat) waar iedere 
commissie een korte presentatie mag geven. Frank in ’t Groen heet iedereen vanaf 19.00 uur 
welkom. Na de presentaties zal Harrie namens HBO een promotieverhaal houden. Tot slot 
worden de aanwezigen in groepjes verdeeld en is er een discussie over een stelling. Er 
worden 28 mensen verwacht plus 10 medewerkers van WBB.  
 

6. De Dreven    
Wilhelmien heeft contact gehad met een aantal oud commissieleden. Om te kunnen gaan 
flyeren zal eerst het cluster opgevraagd moeten worden. Afgesproken wordt dit na de 
zomervakantie op te starten en na te vragen bij Marjolein Zebregts.   

 
9. Terugblik op de ALV (jaarvergadering) 11 mei 2016 

Op de vraag van de voorzitter hoe men de avond heeft ervaren geeft Ger aan dat het heel erg 
goed bezocht is en er vele positieve reacties waren.  
Harrie vond het verhaal m.b.t. het jaarverslag aan de korte kant en Henk vond het ook wat iel.  
Er waren op deze avond echter nauwelijks vragen, zowel mondeling als schriftelijk.  
 
Op welke wijze krijg je mensen meer geïnteresseerd om een jaarverslag te lezen, is de algemene 
vraag. Ger geeft als idee aan om bijvoorbeeld als afwisseling ieder bestuurslid zijn eigen 
onderwerp te laten toelichten en de voorzitter het geheel te laten vertellen.  
 
De muziek op deze avond was voor iedereen een groot succes.  
  

10. Rondvraag 
- Henk meldt dat het politiekeurmerk is verlopen en dat WBB dit niet gaat vernieuwen, gezien 

de hoge kosten en eisen. Vorige week is de derde inbraak geweest. Politie heeft voorlichting 
gegeven. Er zijn bewoners die zelf een nieuw slot hebben gekocht. Een kerntrekslot is 
preventief maar duur. De vraag is of WBB daaraan een financiële bijdrage wil leveren en wat 
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dus het standpunt hierin is van WBB; in de komende Regiovergadering en eventueel SHW-
overleg aankaarten.        (actie: Henk) 

 
10.  Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
Een extra vergadering m.b.t. het Ondernemingsplan WBB is op 1 augustus 2016 om 09.30 uur. 
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 12 september 2016 om 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 6 september 2016 

 
 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 6 juni 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 bestuur 

Henk  

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

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

Peter  

09-05-2016 87 Visitatierapport in dropbox zetten Henk  

06-06-2016 89 Vergadering Ondernemingsplan WBB op 1-8-2016 om 9.30 uur Allen  

06-06-2016 90 Regio/SHW Agenda; standpunt WBB  bijdrage kerntreksloten Henk agenderen 

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

 
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 

06-06-2016 
 

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 

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 
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