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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 12 september 2016, 9.30-11.30 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
    de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
mevrouw Ger Heerdink 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort 
mevrouw Marian Dickens  

    de heer François van den Dries 
    mevrouw Joke van Wensveen 

de heer George Herders (adviseur) 
     
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder mevrouw Wensveen en opent de 
bestuursvergadering.  
  

2. Mededelingen  
- In verband met de aanwezigheid van Joke van Wensveen, kandidaat-bestuurslid, vindt er een 

voorstelronde plaats. Joke vertelt iets over zichzelf: Zij is jarenlang werkzaam geweest als 
leidinggevende in de modebranche bij verschillende modezaken en ze heeft nu meer vrije tijd. 
Ze wil zich graag inzetten voor het HBO. Ze is reeds lid van de bewonerscommissie De 
nieuwe Heikant.  

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 6 juni 2016  

Pg.3, pnt 4; Novicon m.z. Novicom.   
 
Het verslag wordt met inachtneming van de wijziging als vastgesteld beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 65    … vergaderschema 2016 wordt vergaderschema 2017.  
Ad 74 en 89; zijn afgewerkt en kunnen van de actielijst af.  
  
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd. 
Ad 2 en 5; punt 2 en 5 samenvoegen op de p.m.lijst. Het betreft communicatie over de website 
richting de huurders, via CvH ´s en Venster.  

 
4. Mededelingen Regio, agendapunten aanleveren 

Het volgende Regio-overleg met WonenBreburg is op dinsdag 20 september 2016.  
 
Agendapunten voor de Regio-agenda:  

• Energie  

• Politiekeurmerk  

• Toelichting Ondernemingsplan 2017-2020 WBB  
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5. Mededelingen SHW  

De voorzitter vertelt waarover in het SHW-overleg is gesproken, te weten de herzieningswet, het 
ondernemingsplan van WBB en het scheidingsvoorstel. Het voorstel heeft betrekking op de 
scheiding of splitsing van daeb en niet-daebwoningen.  
DAEB  betekent Dienst van Algemeen Economisch Belang.  

  
6. Mededelingen SBO  

Henk vertelt dat er op woensdagavond 28 september een thema-avond door SBO wordt 
georganiseerd bij Boerke Mutsaers in Tilburg. De uitnodiging daarvoor is onderweg.  
Thema van de avond is Warmtewet / WarmteNet. Er zal die avond ook iemand van de gemeente 
iets komen vertellen. Men kan daarbij denken aan bijvoorbeeld aansluiting wel of niet op het 
warmtenet in een nieuwe wijk. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de infrastructuur 
van ondermeer de leidingen.  

 
7. Themabijeenkomst woensdag 12 oktober 2016   

- De voorzitter vraagt wat de stand van zaken van de enquête is. George geeft aan dat hij een 
samenvatting maakt, zodat deze tijdens de bijeenkomst kan worden gepresenteerd.  

- Henk heeft Bernie de uitnodiging taalkundig laten controleren. De volgorde van onderwerpen 
kan alsnog gewijzigd worden. Hij wil 28 september de uitnodigingen versturen.  

- Wilhelmien deelt mee dat de Drömhof van de presentielijst afgehaald kan worden.  
- Harrie regelt de faciliteiten bij Boerke Mutsaers.  

 
8. Lopende zaken, commissies van huurders (CvH) 

Harrie geeft een toelichting op de lopende zaken:   
 

1. Drömhof  
Deze commissie is opgeheven. De rekening van de commissie is door Jan opgezegd, maar 
moet nog door een commissielid van Drömhof worden bevestigd.  
Jan vertelt dat hij de tas met bescheiden, waaronder gebruikersnaam en bankpas op tafel hier 
op kantoor heeft aangetroffen. Hiermee werd een risico gelopen, omdat het in onbevoegde 
handen terecht had kunnen komen. Er is onzorgvuldig mee omgegaan en Jan verzoekt om in 
de toekomst eerst contact op te nemen met de secretaris of penningmeester voor overleg van 
het in bewaring nemen van bescheiden en de verdere afhandeling.  

  
2. De Dreven    

Wilhelmien heeft de flyers klaarliggen.  
 

3. Staatsliedenbuurt   
Wilhelmien heeft veel klachten ontvangen. De bewoners hebben geen aanspreekpunt en de 
huismeester is moeilijk bereikbaar of reageert niet actief. Kees Somers, voorzitter van de 
commissie is helaas overleden. Het voorstel van Wilhelmien is om op korte termijn te gaan 
flyeren in de buurt. Harrie stelt voor om een begeleidende brief, waarin als reden de toename 
van klachten wordt genoemd, toe te voegen aan de flyer.   

 
 Algemeen 

- In april heeft de WOC een bijeenkomst gehad met alle huismeesters en personeel m.b.t. de 
samenwerking met HBO. Het resultaat is dat er groepjes zijn gevormd met bepaalde taken. 
Harrie gaat samen met Wil Ligtenberg en Marjolein Zegers een algemene enquête onder  
bewoners houden om te kijken wat nodig is voor een nadere samenwerking en 
ondersteunende taken.  
 

- Morgen is er weer een bijeenkomst en komt iemand van de afdeling communicatie van WBB 
erbij zitten om samen verder te brainstormen. Aan de orde zal komen hoe mensen het best 
benaderd kunnen worden. Ook de rol van de CvH zal ter sprake komen om te kijken hoe de 
betrokkenheid van bewoners vergroot kan worden.  
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- Harrie wil morgen voorstellen om de wijkbus van WBB in te zetten om bij winkelcentra in 

Tilburg aandacht te vragen van bewoners. In Venster zal dit van tevoren worden 
aangekondigd met plaats en datum. Op 18 oktober is Pater van de Elzenplein aan de beurt en 
op 25 oktober Verdiplein. Eventueel wordt een extra flyer in de wijk uitgedeeld en een 
aankondiging geplaatst in de wijkkrant.  
De leden van HBO vinden het een goed en ambitieus plan en wensen Harrie veel succes.  
 

- Op verzoek van Henk wordt de lijst met commissies nagelopen om te kijken wie niet meer 
aangeschreven hoeft te worden met een uitnodiging voor de komende themabijeenkomst. 
Resteert in totaal 32 CvH ´s.  

 
9. Vergaderschema 2017  

De voorzitter deelt mee dat er geen obstakels in het schema zijn. Henk gaat het vergaderschema 
ter goedkeuring doorsturen naar WonenBreburg (Myreen / Mieke).  
  

10. Vernieuwde Enquête 
De voorzitter geeft aan dat de jaarlijkse enquête een belangrijk instrument is om te weten wat er 
onder bewoners leeft in relatie met WonenBreburg. De algemene klacht is dat de lijst met vragen 
nogal lang is. Dit jaar is om die reden de lijst ingekort in samenwerking tussen het dagelijks 
bestuur en twee medewerkers van WonenBreburg.  
 
Jan heeft de lijst verder verfijnd en makkelijker leesbaar gemaakt. Vorig jaar was de opmaak nog 
in Word en dit jaar staat het op de website www.enquête.com  
 
Jan zal aan alle bestuursleden van HBO de link toesturen met het verzoek deze in te vullen als 
test. Let op bijvoorbeeld dubbele vragen, etc. Na het invullen wordt de lijst als bijlage opgeslagen. 
Met de op- en aanmerkingen kan hij de lijst eventueel aanpassen voordat deze als definitief de 
deur uitgaat. De bestuursleden worden verzocht om de test voor 1 oktober in te vullen en te 
reageren.  
François voert op verzoek van Jan eveneens de test uit, omdat Jan graag ook zijn mening wil 
weten.  

 
11. Rondvraag  
- De voorzitter wil nog even terugkomen op het gesprek ´Met de benen op de tafel´. Bernie heeft 

het conceptverslag al toegestuurd (zie dropbox). De voorzitter noemt een aantal punten op die 
besproken zijn; spreekuur voor CvH-leden, houding tijdens Regio-overleg, meer structuur tijdens 
vergadering, werving nieuwe bestuursleden.  

- Ger deelt mee dat zij sinds deze week officieel bestuurslid van SBO is geworden. Zij wordt 
hiermee gefeliciteerd en haar wordt veel succes toegewenst.  

- François attendeert de leden erop om tijdig aan de eindejaarspresentie te denken. In verband met 
zijn vertrek vraagt hij om uitgeschreven te worden bij de KvK.  

- Harrie gaat samen met Marian en Wilhelmien de attentie voor het eindejaar uitzoeken, voor 
eenzelfde besteedbaar bedrag als vorig jaar, en het voorleggen aan het DB.  

- Joke geeft aan nu veel informatie te hebben ontvangen. Zij wil graag op de hoogte gebracht 
worden van belangrijke websites. Jan zorgt voor haar toegang tot de dropbox.  

- Jan inventariseert welke leden mee willen gaan naar het jaarlijkse wooncongres op 11 oktober.  
 

12. Sluiting 
De voorzitter richt het woord tot François die vandaag voor de laatste keer de vergadering heeft 
bijgewoond. De reden van vertrek is dat hij bij een andere verhuurder een woning huurt en daardoor 
helaas niet langer mag deelnemen aan dit bestuur. Naast algemeen bestuurslid heeft François ook de 
website mee onderhouden. Deze taak wordt door Jan en Ger voortgezet. De inzet en inbreng van 
François hebben alle bestuursleden ten zeerste gewaardeerd, waarvoor Peter hem dankt. De 
voorzitter wenst hem namens allen het allerbeste toe.  

http://www.enquête.com/
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François vertelt veel geleerd te hebben over huren in de sociale woningbouw. Hij zegt en laat blijken 
dat hij bijzonder fijn heeft samengewerkt met allen. Tot slot bedankt hij de leden voor het respect en 
het vertrouwen wat hij  onder elkaar ervaren heeft.   
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 10 oktober 2016 om 09.30 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld: 
 
Tilburg, 10 oktober 2016 

 
 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 12 september 2016 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

12-09-2016 65 
Suggesties aanpassing vergaderschema 2017: 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  

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 90 
Regio/SHW Agenda; standpunt WBB  bijdrage kerntreksloten 
(politiekeurmerk) 

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 en adreswijzigingen bijhouden 

Allen 
Henk 
Bernie 

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 

12-09-2016 5 
-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van  www.hbowonen99.nl  
-Naar CvH ´s communiceren dat zij informatie mogen aanleveren voor de site.  
-De webcommissie stuurt een melding naar de CvH  ´s bij nieuwe informatie op de site.   

Henk 
en 
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 

http://www.hbowonen99.nl/
mailto:h.b.o.wonen99@live.nl
http://www.hbowonen99.nl/

