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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 10 oktober 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  

    mevrouw Joke van Wensveen 
de heer George Herders (adviseur) 

 
Genodigde:    Myreen Minnaar (i.v.m. agendapunt 3) 
Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bestuursvergadering.  
 
Mevrouw Minnaar van WonenBreburg geeft vandaag een toelichting op het Ondernemingsplan.  
Agendapunt 3 wordt eerst behandeld waarmee de agenda met deze wijziging wordt vastgesteld.  
  

3. Uitleg Ondernemingsplan WonenBreburg door Myreen Minnaar 
De voorzitter heet Myreen welkom; zij komt alvast een doorkijkje geven op het ondernemingsplan. 
Aline Zwierstra zal als eerste op de thema-avond a.s. woensdag over dit onderwerp spreken. De 
vernieuwde enquête komt daarna aan bod en zal door de voorzitter worden toegelicht. Myreen 
vertelt dat het bestuur en een flink aantal medewerkers van WBB op de thema-avond a.s. 
woensdag vertegenwoordigd zullen zijn.  
 
Een samenvatting van het Ondernemingsplan in 1 oogopslag op een A4 wordt door Myreen 
uitgedeeld. SHW heeft zijn goedkeuring aan het plan een paar weken geleden gegeven.  
Het plan bestaat uit zeven hoofdonderdelen, waarop Myreen een korte toelichting geeft.  
  
- Betaalbaarheid; drijfveer om van hieruit te handelen. De inflatie is momenteel 0,2% en daarom 

zal de huur maximaal maar 0,2% stijgen.  
- Optimale dienstverlening; optimale bereikbaarheid en ook de woonwinkels blijven 

gehandhaafd voor huurders zonder digitaal medium. De klantreizen blijven bestaan. Er komt 
een nieuw systeem om sneller met verbeteringen voor klanttevredenheid in te kunnen spelen. 
Er komen klantenpanels (mix van leeftijden), waarvan de eerstvolgende op maandagavond 31 
oktober en zal gaan op onderwerpniveau.  

- Beschikbaarheid; hoofdzaken zijn betaalbare woningen en passend toewijzen.  
- Succesvolle wijken; meer werkgericht werken om betrokkenheid te vergroten. Er komen een 

paar pilots (Sibeliusflat en Bartok) samen met een vaste huismeester en consulent op een 
vaste plek. Pilot in de Reeshof had weinig effect. In Breda is echter nu al een positievere 
sfeer. De leden hebben het idee dat de gemeente ook meer mag inzetten, omdat de 
woningcorporaties het niet alleen kunnen.  

- Duurzaamheid; dit mag niet ten koste van betaalbaarheid gaan.   
- Financieel gezond; er is een hervorming geweest en er wordt nog steeds gekeken waar het 

met  minder kan. Voorbeelden zijn gezamenlijk inkopen van o.a. schoonmaak, schilderwerk.  
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- Organisatie die continu verbetert; verandering naar een HPO (High Performance 

Organization). De verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie gelegd. Voorbeeld is 
dat een consulent in de wijk zelf een bepaald besluit kan nemen binnen de kaders. 
Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers binnen de organisatie; juiste man/vrouw op de 
juiste plek.  

 
Het Ondernemingsplan in 1 oogopslag wordt door Myreen ook digitaal naar de HBO-leden 
verstuurd.  
Henk vraagt of dit a.s. woensdag tijdens de thema-avond ook uitgedeeld mag worden aan de 
commissieleden. Myreen gaat dit met het bestuur overleggen.  
 
Verder meldt Myreen dat Wil Ligtenberg in een andere functie zal gaan werken per 1 december en 
als huismeester in Tilburg Noord aan de slag gaat.  
Evert van Vuren wordt interim teamleider Centrum, wegens vertrek van Frank in ’t Groen.  
 
De voorzitter bedankt Myreen voor haar toelichting en aanwezigheid. 
 

2. Mededelingen 
- De penningmeester vraagt of iedereen het programma van het Wooncongres heeft 

ontvangen. Deelname, vervoer en vergoeding vervoer worden besproken. Het Wooncongres 
2016 in Den Haag heeft als thema: “De nieuwe woningnood?”.  

 
- De voorzitter vertelt n.a.v. een e-mail van Frans Lemmens betreffende Stichting 

ReeshofWarmte en EnNatuurlijk over een lagere rekening voor huurders van WonenBreburg.  
Dit geldt echter niet voor blokverwarming in Tilburg Noord en West. Jan merkt op het vreemd 
te vinden dat 70% van de mensen goedkeuring moet geven. Henk heeft vorige week 
woensdag op de thema-avond van SBO ook ter sprake gebracht dat de brief van EnNatuurlijk 
erg onduidelijk was. De deal die de gemeente/wethouder met EnNatuurlijk heeft gemaakt, is 
dat de installatiekosten in 3 jaar worden afgeschaft. De mensen die niet tekenen ontvangen 
niets.  

 
4. Notulen en actielijst bestuursvergadering 12 september 2016  

Pg.2, pnt 8.1. Drömhof; Jan vertelt dat hij de tweede gemachtigde nog niet heeft kunnen bereiken. 
Om de rekening op te heffen zijn twee personen nodig.  
3e regel;  … en bankpas op tafel … m.z.  … en bankpas in de kast …   
Pg 3, 1e alinea; … om de wijkbus van WBB … ; Harrie meldt dat inzet van wijkbus toen een idee 
was en niet vaststond. Het gaat overigens niet door.  
Pg 3, pnt 10; Iedereen heeft op de enquête gereageerd en Jan meldt dat hij geen op- of 
aanmerkingen heeft ontvangen. Ger kijkt nog een paar vragen na waar iets ingevuld moet worden.  
 
Het verslag wordt met inachtneming van de wijziging als vastgesteld beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 69; Henk heeft nog geen contact gehad en probeert het opnieuw.   
Ad 86; is afgewerkt en kan van de actielijst af.  
Ad 87; het visitatierapport wordt op de website (bij geregistreerde) geplaatst.  
Ad 90; kan van actielijst af. Staat bij SHW op de agenda. Henk licht toe dat in geval van 
vervanging de nieuwe norm wordt gehanteerd.   
  
De P.M. lijst blijft ongewijzigd.  

 
5. Mededelingen Regio, agendapunten aanleveren 

Het volgende Regio-overleg met WonenBreburg is op dinsdag 1 november 2016.  
Agendapunten voor de Regio-agenda:  

• Energie (prestatie-index)  
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• Politiekeurmerk  
    
6. Mededelingen SHW  

De voorzitter vertelt dat er een adviesaanvraag servicekosten van WBB is binnengekomen. Er 
zullen vrijwel geen verhogingen in servicekosten komen. Op de hoogte van rioolheffing heeft 
HBO/WBB geen invloed, want dat bepaalt de gemeente.  

  
7. Mededelingen SBO  

Henk vertelt dat er woensdagavond 28 september op de thema-avond van SBO minder mensen 
waren gekomen dan verwacht. Het was ook voetbalavond en mensen kwamen wat later binnen. 
WBB was wel goed vertegenwoordigd en wethouder Berend de Vries was ook aanwezig.  
 
Thema van de avond was Warmtewet / WarmteNet. Er waren mensen die eerder weggingen 
omdat niet alles voor hen van toepassing was als bewoners van laagbouw. Voor het 
beantwoorden van vragen werd voldoende tijd genomen.  

 
8. Themabijeenkomst woensdag 12 oktober 2016   

- Henk heeft de presentielijst in de dropbox gezet. Er zijn 62 inschrijvingen en daar komen nog 
wat extra mensen bij plus de mensen van WBB. Verwachting is dat het totaal ongeveer op 80 
personen zal uitkomen.   

- In de uitnodiging staat dat de enquête eerst aan bod komt. De voorzitter heeft met Aline 
Zwierstra afgesproken dat zij als eerste zal spreken en daarna Peter.  

- Bij binnenkomst ligt de presentielijst weer klaar en worden de touch-screenpennen uitgedeeld.  
 

9. Lopende zaken, commissies van huurders (CvH)  
(Sweelincklaan 19 oktober) 
Harrie geeft een toelichting op de lopende zaken namens de WOC:   

 
1. Sweenlincklaan   

Henk vertelt dat hij de klankbordgroep ongeveer een jaar heeft bijgestaan met als doel dat 
men dit zou omzetten in een commissie van huurders. Er blijkt nu echter onvoldoende animo 
voor te zijn. Hij heeft Theo gevraagd om toch eens te komen praten en het voorstel is 
woensdag 19 oktober. De vraag aan de HBO-leden is wie er dan aanwezig kan zijn en dat aan 
Henk te laten weten.  

 
2. Staatsliedenbuurt   

Harrie vertelt dat een begeleidende brief en flyer is uitgegaan om een CvH op te richten. De 
uitnodiging (‘Hoe nu verder?’) voor de bewoners is op woensdag 19 oktober bij Boerke 
Mutsaers. Bewoners kunnen dan ook de vragenlijsten inleveren. De begeleidende brief is door 
Bernie gecontroleerd en aangepast. Harrie wil in het vervolg altijd de begeleidende brief 
toevoegen aan de flyer. De verwachting is dat de informatie dan beter wordt gelezen. 

  
3. De Dreven    

De WOC heeft besloten om voortaan de zaken een voor een aan te pakken. Dit houdt in dat 
met de Dreven niet nu meteen wordt gestart, maar nadat de Staatsliedenbuurt is afgewerkt. 
De bijeenkomst voor bewoners van de Dreven kan misschien in De Poorten (Hasseltstraat) 
worden gehouden. 

 
 Algemeen 

Harrie vertelt n.a.v. een gesprek met Wil Ligtenberg en Marjolein Zegers van WonenBreburg 
dat WBB het inzetten van de wijkbus eerst een keer wil uitproberen. Zij zijn bereid hun 
medewerking te verlenen.  

 
10. Vergaderschema 2017  

Op het nieuwe vergaderschema 2017 zijn nog geen reacties van SHW, SBO en WBB binnen 
gekomen. Voorlopig blijft het nog in concept.  
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11. Vernieuwde Enquête 
De vernieuwde enquête is door alle HBO-leden ingevuld en heeft nagenoeg geen problemen 
opgeleverd. De voorzitter bedankt Jan voor zijn inzet.  

 
12. Eindejaarsattentie  
- De term eindejaarsattentie is eigenlijk niet correct. De attentie wordt in januari uitgereikt en zal 

daarom voortaan Nieuwjaarsattentie worden genoemd.  
- Harrie, Marian en Wilhelmien hebben een aantal producten uitgezocht en bekeken. De keuze is 

gevallen op een rieten mand met 3 gastendoekjes, waarop het logo van HBO geborduurd is. 
Daaraan wordt ook nog een doosje van Dove met een klein handdoekje aan toegevoegd.  

- De meerderheid gaat voor de rieten mand met gastendoekjes voorzien van geborduurd logo.  
- Het aantal Nieuwjaarsattenties wordt vastgesteld op 160 stuks.   
- Eventueel kan nog eens nagedacht worden over een kleine attentie vóór de zomervakantie i.v.m. 

de spreiding.  
 

13. Rondvraag  
o Wilhelmien noteert de verjaardagen van de HBO-leden.  
o Henk stelt voor om navraag te doen bij WBB voor een nieuwe deurbel. Dit in verband met de 

komst van meer medewerkers naar het gebouw aan de Ringbaan Noord.  
o Binnenkort brengt Jan een bezoek aan Office Centre. Inventarisatie van het aantal agenda’s 

werpt ook vragen op over de aanschaf van een nieuw pc voor Wilhelmien en een tablet voor 
Joke in bruikleen.  

 
14. Sluiting  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 21 november 2016 om 09.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de HBO-bestuursvergadering van maandag 21 november 2016, 

 
 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 10 oktober 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  

09-05-2016 87 Visitatierapport op website (bij geregistreerde) Henk / Jan  

 
 
 
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 
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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/

