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-concept- 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 3 september 2018 van 09.30 uur – 12.10 uur  

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

mevrouw Corrie Aerts      

mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

de heer Harrie van Baardwijk 

mevrouw Marian Dickens 

de heer Harry Elings 

mevrouw Ger Heerdink  

Adviseur:   mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)   

 

Afwezig:    de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Betsie van Loon 

mevrouw Joke van Wensveen  

    

Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet iedereen van harte welkom.   

 

Myreen Minnaar en Camiel van Esch komen om 11.00 uur een toelichting geven op de 

prestatieafspraken van WonenBreburg.  

 

Henk is nog niet hersteld om bij de vergadering aanwezig te kunnen zijn. Betsie heeft een afspraak op 

het ziekenhuis en Joke wordt morgen aan haar heup geopereerd. De voorzitter wenst hen namens 

allen sterkte en van harte beterschap.  

 

2. Notulen en actielijst bestuursvergadering 13 augustus 2018  

Tekstueel/correcties: 

Op pag. 1 onder punt 2:  ‘Capelle’ moet zijn ‘Kapelle’.    

Op pag. 2 onder punt 4:  ‘CvH Griegstraat’ moet zijn  ‘Opus 66’.  

Op pag. 2 onder punt 4 – Tuincommissie: ‘Harrie’ moet zijn ‘WOC’.  

Op pag. 3 Sweelincklaan; ‘Bert Smulders’.  

Met deze correcties worden de notulen vastgesteld. 

  

Naar aanleiding van het verslag: 

N.a.v. punt 3: De voorzitter heeft de diverse onderwerpen die het bestuur in de Regiovergadering van 

11 september aan de orde wil stellen, doorgegeven aan Myreen Minnaar.  

 

Actielijst:  

Nummer 2: gaat naar nr. 7 op de p.m. lijst.  

Nummer 3: is afgewerkt.  



 

2 

 

 

P.M. lijst:  

Nummer 5:  - De voorzitter heeft de kopij aangeleverd (kan van de lijst af).  

- CvH’s: Nog navraag m.b.t. privacywet. (Jan en Ger).  

Nummer 7:  voorstel van Thea ‘Wegwijs in sociale huursector’.  

 

De actielijst en pm-lijst worden geactualiseerd.  

 

3. Terugblik/ verslag ‘benen op tafel overleg’ 31 augustus 2018  

N.a.v. het ‘praatstuk’ heeft iedereen zijn zegje kunnen doen. Toch kwam het brainstormen niet echt 

van de grond, althans vinden enkelen. Het blijkt dat er nog meer behoefte is aan gesprekken met 

elkaar over wat er als HBO wel en niet is bereikt en wat er verbeterd zou kunnen worden. Tijdens dit 

overleg heeft Thea aangeboden aan HBO (in een aparte bijeenkomst) een training te geven over 

‘wegwijs in de sociale huursector’ zodat bestuursleden meer achtergrondinformatie krijgen over zaken 

uit de Woningwet etc. Het DB neemt dit aanbod in overweging. 

 

4. Spoedzoekers – voorrang bij woningtoewijzing  

In de krant heeft een artikel gestaan, waarin vermeld staat dat corporaties bij woningtoewijzing 

voorrang aan bepaalde (groepen) mensen geven, terwijl starters niet of nauwelijks aan bod komen. In 

2019 WonenBreburg stelt 50 woningen beschikbaar voor spoedzoekers. Wanneer is iemand een 

spoedzoeker? Wat is de definitie van spoedzoeker? Dit punt aankaarten op de Regiovergadering 11 

september 2018.          (actie: DB) 

Tijdens het symposium van SBO op 12 september 2018 zal dit ook ter sprake komen.  

 

5. Nieuws en lopende zaken WOC (Werkgroep Ondersteuning Commissies)  

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.  

 

6. Nieuws van SBO 

Op dinsdag 4 september 2018 is de stuurgroepvergadering en Ger zal namens HBO Wonen 99 

daarbij aanwezig zijn.  

 

7. Nieuws van SHW  

De voorzitter meldt dat er nog geen agendapunten bekend zijn.  

 

8. Regiovergadering 11 september 2018 

De voorzitter verwijst naar de agenda in de dropbox. De agendapunten worden nog eens genoemd en 

daar waar nodig kort toegelicht.  

 

9. Voorbereiding themabijeenkomst HBO Wonen 99 op 17 oktober 2018  

Er zijn twee onderwerpen gekozen, namelijk duurzaamheid en buurtbemiddeling.  

De voorzitter geeft aan dat het onderwerp buurtbemiddeling nog niet met zekerheid behandeld kan 

worden, omdat er nog geen spreker is gevonden. Nadat de buurtbemiddeling niet in de gelegenheid 

was bij ons op te treden heeft Myreen Minnaar aan Gon Mevis, directeur van Contour de Twern, 

gevraagd nog eens te kijken of er eventueel andere mensen beschikbaar zijn. Op zijn antwoord wordt 

nog gewacht. 
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Harrie vraagt om de voorbereiding voor de nieuwjaarsreceptie januari 2019 op de agenda voor de 

volgende vergadering te zetten.      (actie: secretaris)  
 

10. Activiteitenoverzicht / bod prestatieafspraken 2019 van WonenBreburg 

De voorzitter noemt, aan de hand van het activiteitenoverzicht, dropbox 180627 Activiteitenoverzicht 

2019, in volgorde de verschillende onderwerpen. Daar waar mogelijk worden vragen van de 

bestuursleden in het kort beantwoord ter voorbereiding op de komst van Myreen en Camiel.  

 

De voorzitter heet Myreen Minnaar en Camiel van Esch van harte welkom en nodigt hen uit om een 

toelichting te geven op de prestatieafspraken van WonenBreburg.  

Na een korte inleiding noemt Camiel de onderwerpen op die morgen aan bod zullen komen. Dat is 

o.a. de routekaart CO2-neutraal en de ‘stand van zaken notitie’. Onderwerpen daarvan zijn 

bijvoorbeeld de statushouders, de opgave middeldure huur, de seniorenmakelaar.  

Een taak van de HBO is om op het bod prestatieafspraken te reageren. Belangrijk is dat gemeente, 

huurdersorganisaties en corporaties gezamenlijk een mening vormen. Vervolgens wordt het document 

met de prestatieafspraken voor 15 december 2018 naar de minister gestuurd.  

 

Camiel verwijst naar de tabel in hoofdstuk 2 van de prestatieafspraken, wat de uitkomst is van het 

vastgoedbeleid. Het totaal in de laatste kolom is volgens een afspraak die 4 jaar geleden is gemaakt. 

Het verschil met het totaal in kolom ‘Prognose 31-12-2019’ is ongeveer 400 stuks, wat niet enorm 

hoog is.  

Het toewijzingsbeleid (WiZ) wordt nog door Kim verder onderzocht.   

Voor spoedzoekers is nu een pilot met 50 woningen gestart. Na 1 jaar wordt het geëvalueerd. Er is 

nog geen duidelijke omschrijving van wat of wie een spoedzoeker is. Het gaat om mensen die overal 

buiten de boot vallen. De term spoedzoeker zal nog gedefinieerd worden.  

 

Het derde hoofdstuk betreft leefbaarheid en ondersteuning van o.a. verwarde personen. Er is een 

samenwerking met bijvoorbeeld RIBW, Sterk Huis, Kompaan e.a. Er kan een contract worden 

opgesteld tussen verhuurder en de zorgverlenende instantie. Dit wordt een jaar gevolgd en dan wordt 

gekeken of iemand in staat is zelfstandig te wonen. Als dat is gebleken, dan wordt het omgezet in een 

huurcontract en de begeleiding loopt dan wel door.  

 

Kwaliteit en duurzaamheid in hoofdstuk 4. De eisen zijn aangescherpt en het streven is naar 

aardgasloos. Dit is een belangrijk doel van het CO2-neutraal in 2045. Het op gas koken zal op den 

duur gaan verdwijnen en daarvoor in de plaats komt het elektrisch koken, wat al in veel huishoudens 

wordt gedaan. Op dinsdag 9 oktober is er een eerste bijeenkomst voor meerdere HBO’s, aldus 

Myreen.   

Zonnepanelen is een pilot die erg langzaam loopt. Bij onderhoud wordt het wel aangeboden. Harry E. 

merkt op dat het voor mensen nog te veel onzekerheid met zich meebrengt, bijvoorbeeld het gevolg  

voor wel of geen huurtoeslag.  

 

Over de leefbaarheid in hoofdstuk 5 melden de bestuursleden dat de vervuiling is toegenomen. De 

gemeente heeft containers afgesloten, wat positief is voor bewoners, maar omwonenden gooien het 

afval naast de containers. Er wordt opgemerkt dat je met de buitenbeter app een probleem snel bij 

de gemeente kunt melden. Myreen vertelt dat huismeesters deze app ook gebruiken.  



 

4 

 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Jan vraagt wanneer het document prestatieafspraken weer aan de orde komt?  

Het is de bedoeling dat iedereen het goed doorleest en met eventuele vragen komt.  (actie: Allen) 

Over bijvoorbeeld 6 weken kan Camiel dan weer worden uitgenodigd.  

Het onderwerp prestatieafspraken komt volgende keer weer op de agenda.  (actie: secretaris) 

 

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

 

Tilburg, 5 november 2018 

 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 

 

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 3 september 2018 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

08-01-2018 1. Lijst prioriteiten deskundigheidbevordering maken Allen   

03-09-2018 2. 
Definitie spoedzoekers aankaarten op Regioverg. 11 

sept.  
DB 11-09-2018 

03-09-2018 3. 
Voorbereiding nieuwjaarsreceptie 2019 op agenda 

bestuursvergadering voor 5 november 2018 
secretaris 05-11-2018 

03-09-2018 4. Prestatieafspraken lezen/evt. opmerkingen. Allen 05-11-2018 

03-09-2018 5. Prestatieafspraken bespreken op agenda 5-11-2018 secretaris 05-11-2018 

 

P.M. LIJST (besluiten en continue aandachtspunten) 

 

09-03-2015 

1 Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe contactpersonen (o.a. 

WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk.  

Allen 

Henk 

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 

-Eerst navraag i.v.m. privacywet voor CvH ´s dat zij informatie mogen aanleveren 

voor de site.  

-De webcommissie stuurt een melding naar de CvH ´s bij nieuwe informatie op de 

site.   

Jan en Ger 

04-04-2016 6 Adressenlijsten in dropbox actueel houden. 
Jan / Henk / 

Bernie 

25-09-2017 

 

03-09-2018 
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Ontwikkelingsprogramma t.b.v. algemene kennisoverdracht van HBO-leden 

(i.o.m. Jeroen Cras) 

Thea de Feijter; Wegwijs in de sociale huursector 

Henk 

 

Thea 

23-08-2019 8. Beheer van de website door de redactiecommissie  Jan en Ger 

 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: secretaris@hbowonen99.nl - Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42929162 – KvK: 18055748 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80) 
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