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Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 2 juli 2018 van 09.30 uur – 12.20 uur  

 

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

Mevrouw Corrie Aerts 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

de heer Harrie van Baardwijk 

mevrouw Marian Dickens 

de heer Harry Elings 

mevrouw Ger Heerdink  

    mevrouw Betsie van Loon 

mevrouw Joke van Wensveen  

Afwezig:   de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk (SMS) 

 

1. Opening 

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

aspirant-bestuursleden Betsie van Loon, Corrie Aerts en Harry Elings.  

Afwezig zijn Jan Zaunbrecher (Jan komt komend weekend terug van Bali) en Henk Dankers. Henk 

kan vanwege ziekte en een komende operatie voorlopig niet deelnemen aan de vergaderingen en ook 

geen werkzaamheden voor HBO verrichten. Diverse taken van hem zullen door Bernie en wellicht ook 

Jan worden overgenomen. 

Op 31 augustus is het jaarlijkse benen-op-tafel-overleg gepland en ter voorbereiding van dit overleg  

wordt een kort overleg gepland op maandag 13 augustus.  

 

2. Kennismaking met aspirant-leden 

Er volgt een korte voorstelronde t.b.v. de nieuwe leden en vervolgens stellen zij zich nader voor. 

Betsie van Loon woont zelfstandig (dus niet in de zorg) in De Reyshoeve sinds 1 jaar en spant zich in 

om er een CvH op te starten. In het verleden heeft zij gewerkt als secretaresse. Thans verricht zij 

velerlei vrijwilligerswerk in de Reyshoeve,voor De Driehoek en voor De Wever. 

Harrie Elings woont  in de Heubergerstraat en is sinds 3 jaar lid van de CvH. Hij verricht daarin alle 

taken omdat het moeilijk is nieuwe bestuurders erbij te krijgen. Hij heeft 53 jaar in allerlei functies in de 

gezondheidszorg gewerkt, o.a. als leidinggevende.  

Corrie Aerts woont sinds 2 jaar in de Brucknerlaan en zit in het bestuur van de woongroep; daarvoor 

zat zij in de CvH De Drie Componisten welke commissie indertijd is gestopt. Corrie zit ook in de 

wijkraad Stokhasselt (De Ypelaer) en is verder actief in diverse werkgroepen van De Heikant.  

 

Aangegeven wordt dat de aspirantleden ook welkom zijn bij de Regiovergaderingen met  

WonenBreburg. De stukken voor dat overleg ontvangt iedereen via de secretaresse van Myreen 

Minnaar.  
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1. Notulen en actielijst bestuursvergadering 7 mei 2018 

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen wordt meegedeeld dat Het Venster het informatieblad is dat 

WonenBreburg  2x per jaar uitgeeft. 

 

Joke bericht over de stand van zaken in de kwestie met de firma Etec (warmteleverancier). Etec heeft 

de bewoners van de Heikant laten weten dat om reden van 2 storingen de bewoners een bedrag 

hebben teruggekregen. Maar in voorgaande jaren zijn er ook storingen geweest en daarvoor hebben 

volgens Joke de bewoners niets teruggekregen. Ook Harrie zegt slechte ervaringen te hebben met 

Etec en hij heeft daarover een brief gestuurd die hij c.c. ook naar WonenBreburg heeft gestuurd. Dit 

onderwerp zal aan de orde komen in de komende regiovergadering. (P.M. agenda 

Regiovergadering) Betsie deelt mee dat bij de Reyshoeve Engie de warmteleverancier is.  

 

2. ALV 16 mei 2018 

 

De notulen van de ALV-vergadering worden goedgekeurd, met een correctie bij punt 2, nl. dat 

Heubergstraat wel aanwezig was. 

 

Sommige commissies waren afwezig zonder kennisgeving. 

Als tip voor de volgende ALV wordt afgesproken dat er voor de nieuwkomers in het gezelschap een 

korte voorstelronde zal worden gedaan zodat de aanwezigen een globaal beeld krijgen van welke 

commissies er zoal aanwezig zijn. 

 

N.a.v. de jaarvergadering heeft Harrie een mail rondgestuurd met zijn persoonlijke bevindingen van de 

jaarvergadering. Hij merkt op met deze mail niemand te hebben willen kwetsen. Hij vond het een 

goede bijeenkomst hoewel hij zelf nog wel een aantal verbeterpunten ziet.  

 

3. Stand van zaken nieuwe adviseur 

De voorzitter licht toe dat het HBO-bestuur al geruime tijd op zoek is naar een nieuwe adviseur. 

Inmiddels is er contact gelegd met Thea de Feijter van De Nieuwe Wind (Ijsselstein). Zij wordt voor de 

eerstvolgende vergadering na de zomervakantie uitgenodigd voor een kennismaking (13 aug.). Niet 

noodzakelijk wordt geacht dat de adviseur bij elke HBO-vergadering aanwezig is.  

 

4. Wijkgericht werken en sturen (WonenBreburg) 

Ter tafel deelt de voorzitter de presentatie uit die hierover indertijd in het SHW is gegeven.  

Caroline Timmermans van WonenBreburg heeft de gesprekken opgestart en men is bezig met de 

samenstelling van de wijkteams. Het is de bedoeling dat de nieuwe teams veel kortere lijntjes hebben 

en veel directer hulp kunnen verlenen. In Tilburg Noord is een pilotteam gestart en daarin zitten 2 

rayonopzichters die e.e.a. moeten aansturen. 

 

Het is merkbaar dat zaken bij WonenBreburg aan het veranderen zijn en dat het niet altijd 

verbeteringen zijn. Zo moeten meldingen over storingen voortaan per mail worden gedaan. Echter in 

een situatie dat men vastzit in de lift kan dat natuurlijk niet en in dat geval bellen bewoners de 

brandweer / 112. Klachten zijn er ook over de telefonische bereikbaarheid van WonenBreburg. Soms 

wordt men voortdurend doorgeschakeld, of wordt de melding niet serieus genomen, of wordt die niet 
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als spoed aangemerkt. Bijvoorbeeld vond WonenBreburg het niet nodig om een niet sluitende deur 

van de fietsenstalling in de Reyshoeve nog voor het weekend te repareren; het kon volgens hen wel 

wachten tot maandag. Deze signalen zal het bestuur in de komende Regiovergadering aankaarten. 

(P.M. Regiovergadering) 

 

Betsie had een klacht ingediend over het feit dat veel werknemers, ook mensen die niet in de zorg 

zitten (van de poets t/m de directeur). over de loper van de voordeur beschikken. Daardoor kunnen  

werknemers van de Wever mogelijk ook binnen bij huurders van WonenBreburg. Betsie is bezig dit na 

te vragen en uit te zoeken hoe het precies zit. 

 

Joke meldt een kwestie die er speelt over de afrekening van de servicekosten gebouw nieuwe Heikant 

over 2016. Daar is veel strijd over. Iedereen moet nu 70 euro bijbetalen vanwege te hoge 

schoonmaakkosten omdat WonenBreburg die indertijd is vergeten te begroten. Joke vindt dat 

WonenBreburg deze fout niet op haar huurders moet verhalen. Met de bewonerscommissie is nooit 

overleg geweest over de servicekosten (terwijl dit standaard 2x per jaar op de agenda van het overleg 

met de woonconsulente zou moeten staan, maar dit is in dit geval niet gebeurd).   

Joke wenst voorts dat WBB aanwijzingen geeft t.a.v. het Electragebruik. Er branden nu onnodig overal 

lampen. Ook deze punten worden aangekaart in de komende regiovergadering. (P.M. 

Regiovergadering) 

Betsie vertelt dat in hun complex de bewoners relatief veel terugkrijgen van de servicekosten, wat in 

haar ogen ook niet correct is. De voorschotten zijn dus blijkbaar te hoog. 

Uitgelegd wordt dat iedereen het programma van de schoonmaak bij de betreffende woonconsulent 

kan opvragen. Het programma moet in principe zichtbaar voor huurders in de hallen hangen. De 

rayonleider van het schoonmaakbedrijf moet controleren op de schoonmaak en ook de huismeester. 

Betsie adviseert om een soort afvinklijstje te maken en dat regelmatig met de huismeester door te 

nemen.  

 

7. Nieuws WOC 

- Reyshoeve: Harrie licht toe dat de enquête veel respons heeft opgeleverd, iedereen vindt een 

commissie belangrijk, maar niemand behalve Betsie heeft gereageerd. Hem is opgevallen dat er 

een nogal negatieve stemming was bij De Reyshoeve en dat het leek alsof er 2 kampen zijn. 

Volgens Betsie is dat nu grotendeels voorbij. Haar ervaring is dat de oudere bewoners veelal niet 

meer capabel zijn om voor zichzelf op te komen. De bewoners zijn allemaal vrij oud. Nu treedt zij 

vaak als intermediair voor hen op.  Zij heeft een goed contact met de woonconsulente en de 

huismeester. 

Afgesproken wordt dat Harrie namens HBO een brief zal uitdoen naar De Reyshoeve waarin hij 

aangeeft dat huurders bij problemen terecht kunnen bij het HBO zolang er nog geen CvH is. Ook 

zal hij vermelden dat Betsie zich voor een commissie heeft aangemeld en aspirantlid is in het 

bestuur van HBO. Harrie zal de brief kortsluiten met Betsie. 

- Kwestie Commissie Wandelbos is afgehandeld. 

- Sweelincklaan: In overleg met de woonconsulente van Noord is daar een CvH in oprichting. 

- Kedentsche Hoek: De tuincommissie aldaar vraagt om een financiële bijdrage. Harrie zal hen 

adviseren om zich te organiseren tot een CvH. Als voldaan wordt aan alle verdere voorwaarden, 

komen zij als commissie in aanmerking voor financiële ondersteuning.  
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Het plan voor het organiseren van een jongerencafé - om meer jongeren enthousiast te krijgen voor 

deelname aan een  huurderscommissie – heeft men helaas moeten laten varen. Er is veel tijd en geld 

in de voorbereiding gestoken, maar het is helaas niet gelukt. Er kwam slechts 1 aanmelding (vanuit de 

Lage Witsiebaan).. Het bedrijf uit Eindhoven met wie het plan is opgesteld, heeft nog een aantal uren 

openstaan en is bereid daar nog een aantal activiteiten voor te verrichten, doch Harrie en Joke achten 

het niet zinvol om er nog langer veel energie in te steken. Joke zal het bedrijf deze beslissing laten 

weten. 

 

8. Nieuws SBO 

Peter heeft namens HBO Wonen ’99 deelgenomen aan de vergadering van de stuurgroep Convenant 

Wonen nu Henk met ziekteverlof is. De betreffende stukken voor het overleg van het SBO en de 

stuurgroep heeft iedereen van het HBO ter informatie ontvangen. Wethouder Berend de Vries heeft 

voor het laatst deelgenomen aan de stuurgroep omdat de portefeuille Wonen is overgenomen door 

wethouder Oscar Dusschoten.  

 

9. Nieuws SHW 

Aan het SHW nemen 3 mensen van het platform Breda en 2 van HBO Wonen ’99 deel. Zij overleggen 

met de RvB van WonenBreburg.  Onderwerpen waarover de laatste keer is gesproken:  

wijkgericht werken, streefhuurbeleid van WonenBreburg. Vast agendapunt is het energievraagstuk en 

duurzaamheid. 

 

10. Notulen Regiovergadering d.d. 8 mei 2018 

De notulen zijn nog niet ontvangen. Ger zal ze bij de secretaresse opvragen. (N.B. Ger heeft dit 

gedaan en de secretaresse zou ze toesturen zodra de notulen gereed zijn). 

 

De op 3 juli geplande regiovergadering gaat niet door. De volgende is op 11 september.  

Vanuit HBO zullen de volgende agendapunten worden aandragen: 

- kwesties met warmteleverancier Etec 

- signalen over slechte telefonische bereikbaarheid van WonenBreburg bij meldingen en afhandeling 

van storingen 

- teruggave/berekening servicekosten (begrote schoonmaakkosten) 

- onnodig elektraverbruik (Heikant) 

 

11. Verslag live klantenpanel 

Wilhelmien is vlak van te voren gebeld dat het klantenpanel niet doorging. Het aantal aanmeldingen 

was te beperkt. WonenBreburg gaat het in september opnieuw organiseren.  

 

12. Thema-avond 17 oktober 

De voorzitter heeft ook met Caroline Timmermans overlegd. Mogelijke interessasnte thema’s zijn: 

verduurzaming en buurtbemiddeling. Eind september zullen de uitnodigingen uitgaan. 

 

13. Rondvraag 

- Harry Elings vraagt om een wijziging door te voeren op de website m.b.t. de namen van CvH   

Heubergerstraat. De naam Smolders moet eraf en worden vervangen door Harry Elings. (N.B. Jan 

Zaunbrecher heeft dit inmiddels aangepast). 
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- Corrie vraagt of de vergaderstukken opnieuw naar haar kunnen worden gemaild omdat ze in haar 

inbox niet meer te vinden zijn. (N.B. Bernie heeft de stukken opnieuw gemaild). 

- Corrie zal in de wijkkrant voor Stokhasselt een bericht laten plaatsen dat huurders bij vragen ook 

rechtstreeks terecht kunnen bij HBO Wonen ’99 zolang er in Stokhasselt geen huurderscommissie 

is.  

- Jan en Peter hebben met de bank overlegd aangaande een terugvordering. Echter, omdat de 

heer Pronk is overleden, kan het tegoed van de CvH (800 euro) niet meer worden  

teruggevorderd.  

- Jaaroverzicht WIZ is ter informatie ook naar de HBO-leden gemaild. 

- Harrie zal mogelijkheden voor een werkbezoek van het HBO uitzoeken. Een suggestie is de 

woonstichting Thuis uit Eindhoven nu terug uit te nodigen in Tilburg. 

- Corrie informeert naar de contactpersoon voor de Babbeltruc. Wilhelmien zal haar de betreffende 

mailadressen doorsturen.  

- De aspirant-leden geven aan deze vergadering als zeer informatief en prettig te hebben ervaren. 

 

Een extra HBO-vergadering wordt gepland op: maandag 13 augustus 09.30 uur.  

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.   

 

Tilburg, 13 augustus 2018 

 

 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
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Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 7 mei 2018 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

25-09-2017 102 Jongerencafé organiseren 

Joke/ 

Harrie/Marian/ 

Wilhelmien 

 

25-09-2017 103 
Voorstel algemene kennisoverdracht van HBO-leden (i.o.m. 

Jeroen Cras) 
Henk 

Langere 

termijn 

08-01-2018 117 Lijst prioriteiten deskundigheidbevordering maken Allen   

07-05-2018 119 Ontwikkelingsprogramma als vast agendapunt noteren Henk  

 

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 een gesprek plannen met Myreen Minnaar van WBB ter bespreking 

van lopende zaken. 
Peter 

12-09-2016 5 

-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van  

www.hbowonen99.nl  (zie kopijdata) 

-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/Henk 
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