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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 20 januari 2017, 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 Leo van Gerven (adviseur); vanaf agendapunt 5 

     
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
De voorzitter stelt voor om agendapunt 6 en agendapunt 9 samen te voegen. De gewijzigde 
agenda wordt hiermee vastgesteld.  
 

2. Mededelingen  
De voorzitter meldt het volgende:  
- Declareren door de HBO-leden omvat alles wat met HBO te maken heeft, zoals bijvoorbeeld 

overleg met CvH, voorbereiding en regelen bij Boerke Mutsaers, uitnodigingen van WBB.  
- Vanwege verkeersdrukte zal Leo later bij deze vergadering aansluiten.  
- De voorzitter heeft van Myreen Minnaar een overzicht ontvangen met werkzaamheden per 

complex in 2017 en stuurt deze naar Henk, die het overzicht in de dropbox zal plaatsen.  
 

3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 9 januari 2017  
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pg 1, pnt 3, n.a.v. 1e-; opmerking, Joke overhandigt zoals afgesproken kopie van de brief met 
verhoging servicekosten van €4,-- aan de voorzitter voor nader onderzoek.  
Pg 2, pnt 4, 3ᵉ-; ….. van de CvH’s, alsmede …..  i.p.v. ….van de CvH’s, waaronder ….. 
 
Het verslag wordt met inachtneming van de wijziging/aanvulling als vastgesteld beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en blijft ongewijzigd.  
   
De P.M. lijst wordt besproken en blijft ongewijzigd.  

 
4. Uitslag enquête 2016   

- De penningmeester vertelt dat er van de 32 enquêtes nu 28 ingevuld zijn binnen gekomen. De 
resterende 4 kunnen tot en met vandaag nog worden ingeleverd.  

- De voorzitter meldt dat op 1 maart samen met Bernie alle enquêtes worden getotaliseerd, om 
vervolgens op 8 maart verslag daarover te kunnen geven.   

 
5. Planning Jaarvergadering 2016 HBO 10 mei 2017  

Het draaiboek wordt doorgenomen:   
- De voorzitter deelt mee dat Frank van Pamelen een optreden zal verzorgen.  
- Bernie werkt momenteel aan het inhoudelijk verslag over 2016.  
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- Een kort verslagje van de WOC is wenselijk en Henk vraagt om dit uiterlijk 4 april bij hem aan 
te leveren.          (actie: WOC) 

- Leo zal een kort stukje over zichzelf ter introductie inleveren bij Henk.    (actie: Leo) 
- De penningmeester laat weten dat twee personen voor de kascontrole zijn uitgenodigd. 

 
6. Stand van zaken huuroverleg en  

9. Mededelingen SHW 
SHW heeft twee keer huuroverleg gehad en de verwachting is dat eind maart akkoord kan worden 
gegaan met de voorgestelde huuraanpassing, aldus de voorzitter. De maximale huurverhogingen 
voor zelfstandige sociale huurwoningen bestaan uit inflatie, plus een inkomensafhankelijk 
percentage. De inflatie is vastgesteld op 0,3%. De toegestane maximale percentages zijn: 
• 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met €40.349,- 
• 4,3% (inflatie + 4%) voor huishoudens met een inkomen boven €40.349,- 
 
Er zijn 11.500 woningen van WonenBreburg die 0% huurverhoging krijgen omdat de bewoners in 
de  laagste inkomenscategorie vallen. Mensen met een inkomen tot € 40.349,- krijgen 0.3% 
(inflatie) huurverhoging en dat betreft hier 9.000 woningen. Verder zijn er nog 1300 woningen die 
huurverlaging ontvangen.  
 
De voorzitter vertelt dat de servicekosten per 1 juli indien nodig worden aangepast. Voor het 
rioolonderhoud is door huurders meer betaald dan de kosten die WBB daar voor heeft moeten 
maken.  
Leo licht toe dat de kosten en uitgaven via het Rioolfonds door alle huurders wordt betaald. WBB 
mag daar alleen administratiekosten over berekenen. Er is afgesproken dat er niet meer dan 40 % 
van de jaaruitgaven in het Rioolfonds mag zitten. Die buffer is nu weer gestegen en mag niet te 
hoog zijn.  

o De voorzitter deelt mee dat de rioolkosten vanwege de hoge buffer worden verlaagd met 
50% van € 1,--  naar € 0,50.  

o Het glasfonds blijft € 0,90. Die buffer wordt wel kleiner.  
 
Mede naar aanleiding van de brief van Joke legt Henk uit dat de servicekosten bestaan uit 
verrekenbare kosten en vaste kosten. Henk vult aan dat huurders uitleg over servicekosten 
mogen vragen en de servicekosten mogen controleren.  
In de brief van Joke staat €4,-- verhoging voor elektra per woning / per maand vermeld. Etec (valt 
niet meer onder WBB) kan hierover geen uitleg geven. De voorzitter verzoekt om het eerst in de 
eigen CvH te bespreken. Daarna kan HBO op de Regiovergadering om uitleg vragen.  
 

7. Lopende zaken WOC  
Harrie geeft een toelichting op de lopende zaken namens de WOC:   
 
1. Witbrand West    
De CvH heeft geen enquête ingevuld omdat ze gaan stoppen. Het is belangrijk om daar te gaan 
flyeren en een nieuwe CvH op te starten, aldus Wilhelmien.  
 
2. Wandelbos I  
Henk v.d. Velden is nog de enige die in de CvH is overgebleven. Het voorstel van Wilhelmien is 
om te gaan flyeren.  
 
3. Sweelincklaan   
Harrie meldt dat de WOC samen met de voorzitter en secretaris van HBO een gesprek met 3 
belangstellenden hebben gehad. Dit verliep echter niet erg vlot en alleen Theo Spijkers heeft 
misschien nog belangtelling. Twee dames hebben in een e-mail laten blijken geen interesse te 
hebben. Wilhelmien vertelt dat het lijstje met schoonmaakwerkzaamheden dit jaar later komt, 
omdat er met meerdere schoonmaakbedrijven wordt gewerkt. Voordat er geflyerd gaat worden wil 
Harrie eerst met een persoonlijk gesprek de mogelijkheden van de belangstellenden nogmaals 
peilen.  
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De voorzitter concludeert dat hier het proces langer zal duren dan normaal en zorgvuldigheid dient 
worden nagestreefd. Hij zal contact opnemen met Myreen Minnaar om een vertrouwelijk gesprek  
in een klein gezelschap (bijv. WOC en 1 bestuurslid) te voeren.    (actie: Peter)  
 
4. Stadsplein Forum (Ketelhavenplein)   
Met vier personen van Stadsplein Forum hebben Harrie, Wilhelmien, Henk en Peter in een 
gesprek de klachten en de werkwijze aangehoord.  
Er zijn meerdere gebouwen met ook koopwoningen waar ook VvE’s in zitten. Er bestaat ook een 
VvE voor de winkelunits en een aparte VvE voor de parkeergarage. Een van de gebouwen met 
alleen maar koopwoningen is verboden terrein voor de huismeester en CvH van WBB. Er zijn ook 
gebouwen met zowel huurwoningen als koopwoningen.  
De VvE wil niet in gesprek met de CvH. De communicatie is slecht. De huismeester (Jamy) 
reageert niet op voicemail en is slecht bereikbaar. De WOC wil de VvE-manager van WBB contact 
op laten nemen om eens polshoogte te nemen. Verder is er gevaar door de openbare weg langs 
het gebouw en door de helling van de parkeergarage is er weinig tot slecht zicht.  
Harrie heeft een lijst van punten om te bespreken en wil dit graag op de Regiovergadering doen. 
De voorzitter beaamt dat het belangrijkste punt de communicatie is. Er wordt zelfs overwogen om 
contact op te nemen met de wijkregisseur.      (actie: Henk Regio) 

 
5. Korvelse Hofjes  
Het gaat hier over Callandhof en Conradhof. Anja van Zelst (woonconsulent) verzoekt om een 
CvH op te starten. Harrie deelt mee het verzoek even op de wachtlijst te zetten.  
 
  
6. Staatsliedenbuurt  
Er heeft een gesprek plaats gevonden met mevrouw Appels en huismeester Gwen Hofland en 
Harrie. De dochter van mevr. Appels, Nicole was niet uitgenodigd omdat zij onder een andere 
CvH valt. Na het aanhoren van de klachten over de woning en buurt en de wens om te verhuizen 
naar een appartement van Tiwos aan de Wandelboslaan vertelde mw. Appels op de vijftiende 
plaats van de wachtlijst te staan. De woonconsulent heeft ter plekke telefonisch contact met Tiwos 
opgenomen en er is inderdaad nu geen plek. Daarop werd het voorstel gedaan om de ouderen-
verhuurmakelaar in te schakelen.   
Harrie gaat een uitnodiging sturen naar degenen die zich als belangstellenden hadden aangemeld  
uit de Staatsliedenbuurt voor informatie over een nieuwe CvH.  
 
7. Tilburg Noord   
Van de 8 CvH waren er 7 op de uitnodiging ingegaan. De bijeenkomst was niet voor HBO 
bedoeld. Na een spel zijn er 4 thema’s uitgekomen. De aanwezigen werden in groepjes verdeeld 
en verzocht om met elkaar op een thema te reageren. Het was een geslaagde avond die nog een 
vervolg krijgt.  
 
8. Bartokstraat   
Henk meldt dat een nieuwe datum voor het instellen van een klankbordgroep is gepland, namelijk 
9 maart om 14 uur in de hoekwoning aan de Bartokstraat 51. De woonconsulente zal voor 9 maart 
meer bewoners gaan werven. Voor het groot onderhoud komt een programma van eisen, een 
technisch rapport en overleg met de technische opzichter. Voor het vele leeswerk is technisch 
inzicht wel handig. Henk en Leo zullen van tevoren samen het e.e.a. met elkaar bespreken. 
            (actie: Henk/Leo) 

  
8. Mededelingen Regio,  agendapunten  

De voorzitter meldt dat het is opgevallen dat er vanuit HBO steeds minder agendapunten voor de 
Regiovergadering worden aangeleverd.  
- Vanuit WOC; kwestie Sweelincklaan en kwestie Stadsplein Forum (zie agendapunt 7).  
- Er is een aantal keren over participatie gesproken. Henk vertelt dat Yvonne v.d. Brake nog 

een eindverslag zal maken. Daaruit komen de samenwerkingsovereenkomsten met HBO en 
de CvH’s uit voort. Leo stelt voor om het participatieoverleg op de agenda te zetten. De 
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voorzitter vertelt dat er bijeenkomst is geweest met bewoners en woonconsulenten en het is 
zinvol om daar nog eens uitgebreider over te spreken. Henk meldt dat er over nieuwe vormen 
van participatie een inventarisatie onder bewoners is geweest om belangstelling te meten. 
Harrie zal de lijst (gemaakt door Marjolein Zebregts)  met namen van bewoners die bereid zijn 
iets te doen, opzoeken en doorsturen. Harrie merkt nog op om de directie te attenderen op 
grote verschillen tussen voorstander van CvH (Anja) en tegenstander van CvH (Mariët).  

(actie: Henk) 
 
9. Mededelingen SHW    

Dit is behandeld bij agendapunt 6 van deze agenda.  
 

10. Mededelingen SBO (vergadering 6 februari)  
o Er is meegedeeld dat Sjanny is overleden.  
o Begin april zal er een symposium worden gehouden, aldus Henk.  
o Ger vertelt dat er toelichting op nieuwe ontwikkelingen wordt gegeven. Er komt een nieuw 

Toewijzingssysteem. Yvonne v.d. Brake zal een toelichting geven over WiZ (Woning in Zicht). 
De corporaties Leystromen en Casade zullen bij het WiZ aansluiten. De duur van de 
inschrijving verandert. Er worden twee termen gehanteerd voor WiZ inschrijvingen, namelijk 
‘actief zoekend’ en ‘niet actief zoekend’. Deze laatste groep zijn degenen die 1 jaar of langer 
niet gereageerd hebben.   

o Leo vraagt of er inbreng van huurders in WiZ mogelijk is, is dat wel of niet gemeenschappelijk 
georganiseerd? Jan vertelt dat niet iedereen op de hoogte is van de nieuwe WiZ-website en 
dat men zich opnieuw moet aanmelden. Dit onderwerp zal op de agenda van de Regio 
worden gezet.          (actie: Henk) 

 
11. Rondvraag   

- Marian heeft kort geleden een bewoonster van Wandelbos I gesproken wiens klachten 
volgens mevrouw zelf niet behandeld worden door de woonconsulent en ook door WBB wordt 
geen oplossing aangeboden. Peter verwijst naar de buurtbemiddelaar en zal het bij de 
woonconsulent aankaarten. Marian zorgt voor de gegevens.  

- Marian komt op 8 maart iets later naar de thema-avond. Ger zal haar post zolang overnemen.  
- De secretaris zal de uitnodiging voor de thema-avond ook nog in pdf versturen.  
- Leo stelt voor om Eva Boon op de Regiovergadering uitleg te laten geven over participatie.  
- Er komt m.i.v. 2019 een nieuwe Omgevingswet die nogal ingrijpend is, aldus Leo. Het gaat 

over een nieuwe aanpak van bouwen, nieuwe woonvisie per omgeving. Bouwers mogen 
meewerken aan de visie. Om bewoners vroegtijdig te kunnen informeren wil Leo er een 
volgende keer meer over vertellen.       (actie: Leo) 

- De penningmeester vertelt bezig te zijn met de uitbetaling aan CvH’s. In de aanvraag 2016 
van de Kleurenbuurt stond 106 vermeld. Volgens WBB moet dat 96 zijn, ten gevolge van 
meer/minder woningen terug in de verhuur. Er wordt besloten dat de penningmeester van de 
cijfers van WB kan uitgaan.  

- Harrie doet het voorstel om notitieblokjes aan te schaffen waarop de gegevens van HBO 
staan vermeld, om te kunnen uitdelen. De voorzitter vraagt Harrie eerst de kosten op te 
vragen.  

  
 
12. Sluiting  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 13 maart 2017 om 09.30 uur. 
 
Tilburg, 20 februari 2017 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
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Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 20 februari 2017 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

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

09-01-2017 88 Afspraak maken met WBB betreft Bartokstraat onderhoud 2017 Henk/Leo  

21-11-2016 89 
Op Regioagenda plaatsen; navraag aanpak overlast vijver 
Staatsliedenbuurt 

Henk 9-01-2017 

09-01-2017 91 Informatie groot onderhoud Bartok naar Leo doorsturen Henk  

20-02-2017 92 Aanleveren verslagje voor jaarverslag 2016 WOC / Leo 4-04-2017 

20-02-2017 93 Vertrouwelijk gesprek afspreken met Myreen inz. Sweelincklaan Peter  

20-02-2017 94 Stadsplein Forum op agenda Regio Henk Regio 

20-02-2017 95 Instellen klankbordgroep Bartokstraat Henk/Leo 9-03-2017 

20-02-2017 96 Onderwerp Participatie op agenda Regio + Eva Boon uitnodigen Henk Regio 

20-02-2017 97 Inbreng van huurders m.b.t. WiZ op agenda Regio Henk Regio 

20-02-2017 98 Uitleg nieuwe Omgevingswet Leo  

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

 
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 (WOC) 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 

09-01-2017 8 Inventarisatie leden commissies voor ondersteuning/opleiding Henk 
 
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/

