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-concept- 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 7 januari 2019 van 09.30 uur – 11.20 uur  

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Jan Zaunbrecher, plaatsvervangend voorzitter   

(penningmeester)  

mevrouw Corrie Aerts 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort     

mevrouw Marian Dickens 

de heer Harry Elings 

mevrouw Ger Heerdink  

mevrouw Betsie van Loon 

mevrouw Joke van Wensveen 

Adviseur:   mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)  

 

Afwezig:   de heer Peter Valk (voorzitter)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

 

Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

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

 

- Het onderwerp van de vorige vergadering ‘Focus op de toekomst vanuit een gezamenlijke 

visie’ komt vandaag weer aan de orde en wordt met agendapunt 4 tussengevoegd.  

- Nog enkele punten voor de Nieuwjaarsreceptie op 16 januari moeten worden besproken en 

wordt met agendapunt 9 tussengevoegd.  

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.  

 

2.   Mededelingen  

Jan heeft contact gehad met Peter en Henk. Peter is uit het ziekenhuis ontslagen en dit weekend weer 

thuisgekomen. Het gaat nog niet heel goed en heeft tijd nodig om aan te sterken. Henk is vrijdag in 

het ziekenhuis geweest en nu ook weer thuis. Het is wachten op herstel voordat er weer een operatie 

kan plaatsvinden. Alle aanwezigen wensen Peter en Henk van harte beterschap.  

 

Harrie van Baardwijk heeft na de vergadering in december, waarin hij liet weten te willen stoppen als 

bestuurslid van HBO, een uitgebreid gesprek met Peter Valk gehad. Onlangs heeft Jan nog met Harrie 

gesproken en Harrie heeft ook toen laten weten zich definitief terug te trekken.  

 

3.   Notulen en actielijst bestuursvergadering 17 december 2018  

Aanvulling naar aanleiding van het verslag: 

Pagina 2, punt 4: het verslag van deze brainstorm over de gezamenlijke visie komt apart in de 

dropbox te staan.  

 

Met deze aanvulling worden de notulen vastgesteld. 
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Actielijst:  

Punt 7;  kan eraf. Prestatieafspraken wordt een vast agendapunt.    Agenda 

Punt 1 en 8; kunnen eraf. Beide actiepunten worden samengevoegd en wordt een onderdeel van het  

vaste agendapunt, genaamd Bestuurlijke ontwikkeling.     Agenda 

Punt 10; uitnodigingen zijn verstuurd.  

Punt 11; Ger is daar nog mee bezig. De andere commissie is gerehabiliteerd. Er zijn nog geen 

afspraken gemaakt maar de kans bestaat dat de commissie toch apart verder kan gaan. Ger 

bespreekt het nog met Lidewij van Bakel (stadsregisseur WBB).  

Punt 12; benaderen huurders via WBB heeft te maken met de privacywetgeving. HBO mag zelf geen 

adressen van huurders bewaren.  

Punt 13; kan eraf, wordt apart behandeld.   

 

P.M. lijst:  

Nummer 7: Het ontwikkelingsprogramma wordt onderdeel van het vaste agendapunt Bestuurlijke 

ontwikkeling.           Agenda 

 

De actielijst en pm-lijst worden geactualiseerd.  

 

4.   Focus op de toekomst vanuit een gezamenlijke visie.   

De voorzitter geeft het woord aan Thea en zij vindt dat er 17 december hard is gewerkt en goed is 

meegedacht over niet alledaagse zaken. De inbreng van allen met de briefjes en het verslag heeft 

geresulteerd in een conceptvisie. Vanuit dat concept kan worden gewerkt aan concrete zaken, 

bijvoorbeeld hoe we de huurders gaan benaderen. Het punt leiderschap is aan de orde gekomen en 

d.w.z. hoe kun je anderen meenemen in de visie van de HBO. Een volgende stap is om na te denken 

waar we in de toekomst (2020) naar toe willen en wat we dan in de Tilburgse samenleving voor de 

huurders bereikt hebben. Dat bekent ook hoe je omgaat met CvH’s, met WBB, met het betrekken van 

jongeren.  

 

Harry Elings wil dit punt graag in een aparte bijeenkomst verder bespreken en liever niet onder druk 

van de agenda. Op verzoek van Harry zal Jan agendapunt 4 van het verslag van 17 december in de 

dropbox plaatsen, zodat het als handvat voor de volgende keer kan dienen. Thea zal het ook in haar 

document opnemen.          (actie: Jan) 

 

Thea geeft een korte toelichting op de conceptvisie. De missie van HBO Wonen 99 zou kunnen 

luiden: ‘Samen sterk; voor en met de huurder’. Als HBO weet je wat er leeft in de stad doordat je sterk 

verankerd bent; de term verankerd wordt ook gebruikt in stukken van de Woningwet en wil zeggen dat 

men voelsprieten in de samenleving moet hebben, m.a.w. er middenin staan en weten wat er leeft.  

Een visie is iets wat je wilt zijn en dat in de toekomst graag wilt bereiken. Het borgen van legitimiteit wil 

zeggen dat je bestaansrecht hebt en wel door samenwerking, waardoor je weet wat de wensen van 

de huurders zijn.  

 

Corrie merkt op dat er uit gesprekken van de wijkraad (Tilburg Noord) met CvH’s en met wijkbewoners 

heel veel naar voren is gekomen over veiligheid, woningen en dergelijke. Thea vindt het waardevol dat 

ook op deze manier wederzijds input geleverd kan worden.  
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Het is een goed platform om informatie van te ontvangen. Wilhelmien en Marian zitten voor de 

senioren in wijkraad West. Wijkraad Reeshof is gevestigd op de Heyhoef, dit ter informatie voor 

Betsie.  

 

Thea licht verder toe dat, nu de conceptvisie is vastgesteld, deze op de website gezet kan worden en 

ook in de Regiovergadering aan WBB gepresenteerd kan worden. De volgende stap na het richten is 

het inrichten en daarna verrichten. De punten die genoemd zijn komen daarin terug. We gaan ook 

kijken hoe de processen er uitzien en welke rollen je voor jezelf ziet.  

Denk voor de volgende keer alvast na over hoe u uw rol ziet naar de toekomst toe, bijvoorbeeld in  
• de rol van bewonersondersteuner 
• de rol van coördinator van de commissies van huurders  
• de rol van beleidsbeïnvloeder  
• de rol van stads brede meedenker in prestatieafspraken  
• de rol van netwerker/ambassadeur  

• de rol van praktisch ingestelde vraagbaak en regelaar binnen het bestuur. 

 

Als laatste worden in het document verschillende vormen van participatie genoemd. Dat kan zijn het 

ophalen van informatie bij huurders, maar ook het scheppen van voorwaarden om te kunnen 

participeren.  

 

Corrie vertelt dat er verschillende organisaties deelnemen in de wijkraad, zoals bijvoorbeeld 

EnNatuurlijk, WBB, Thebe, politie. Joke gaat een keer met Corrie mee.  

 

Thea geeft aan dat de vorige keer is besproken om een aparte bijeenkomst af te spreken.  

Voorstel datum is dinsdagmiddag 5 februari 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur ‘Verder werken aan 

bestuurlijke ontwikkeling’.         (actie: Allen) 

  

5.   Lopende zaken WOC (Werkgroep Ondersteuning Commissies)  

o Er heeft nog geen overdracht door Harrie plaatsgevonden, Wilhelmien gaat hierover contact 

met Harrie opnemen.  

o De voorzitter vraagt of de WOC moet worden uitgebreid. Het verzoek is om erover na te 

denken en te laten weten wie er interesse heeft.  

o Thea stelt voor om het eventueel onder participatie te laten vallen en zal het meenemen in het 

participatieplan.  

 

6.   Mededelingen Regio, eventuele agendapunten   

o Wilhelmien meldt zich af vanwege een andere verplichting.  

o De voorzitter vertelt dat er twee gasten zijn uitgenodigd. 

o Harry geeft aan dat er een pilot WW&S in Tilburg West is geweest en dat de definitieve versie 

morgen wordt besproken.     

o Thea geeft aan dat het beter zou zijn als presentaties vooraf worden toegestuurd, zodat HBO 

zich kan voorbereiden. Jan zal dit op bestuurlijk niveau (bij Myreen) aankaarten. HBO wil een 

proactieve huurdersorganisatie zijn.  

o De voorzitter vertelt dat volgens WBB de HBO het advies voor wijkgericht werken heeft 

ondertekend, maar hij kan niets terugvinden. Het wijkgericht werken heeft gevolgen voor de 

huurders en HBO zou daarin adviesrecht moeten hebben. WBB. Er is geen adviesaanvraag 

binnengekomen. De resultaten van de pilot zijn ook niet aan HBO bekendgemaakt. Thea geeft 
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aan dat in de notulen van de Regio (HBO-WBB) staat vermeld dat akkoord is gegaan met het 

ondernemingsplan. Het is een interne maatregel maar de effecten liggen wel bij leefbaarheid 

en woonomgeving van huurders in wijken.  

o De leveringsovereenkomst n.a.v. de warmtewet; Joke heeft een document (SHW-WBB) 

waarin vermeld wordt dat men niet verplicht is om daarover met de huurdersorganisatie te 

overleggen. Er is inderdaad geen advies aangevraagd.  

o De levering van energie is overgedragen omdat een wooncorporatie geen energieleverancier 

mag zijn, aldus de voorzitter. Wie neemt echter de verantwoordelijkheid wanneer de 

leverancier in gebreke blijft? Joke heeft daarop een reactie van WBB gekregen dat men een 

afspraak heeft met Etec. Verantwoordelijkheid voor de centrale installatie (buiten) ligt bij Etec 

en de verantwoordelijkheid voor de binnen installaties ligt bij WBB. Alle storingen melden bij 

Etec en die stuurt het door naar Engie.  

o M.b.t. het wijkgericht werken en de warmtewet is WBB van mening dat HBO adviesrecht heeft 

gekregen, maar het is niet terug te vinden. Thea stelt voor om dat in ieder geval op te vragen 

bij WBB. Volgens het participatiemodel had dat in geval van de energie wel gemoeten. De 

vraag op de Regiovergadering is of WBB aan het adviesrecht voorbij is gegaan en wat is het 

gevolg voor de huurders? Betreft het wijkgericht werken is er ook een adviesrecht voor wat 

betreft de effecten van het doel, in dit geval de gevolgen voor de huurders. De HBO kan op 

zijn minst morgen in de Regiovergadering aangeven dat men niet tevreden is over hoe het nu 

verlopen is.  

o Het blijkt dat meerdere huurders de verwarming dag en nacht hoog laten staan, ervan 

uitgaande dat het bij de huurprijs is inbegrepen, aldus Marian. Zij dreigen in de problemen te 

komen omdat het voorschotbedrag energie nog laag is, maar de eindafrekening flink hoger zal 

uitvallen van € 1500 tot € 2000. Marian vraagt zich af of WBB betere voorlichting aan huurders 

kan geven en hen adviseren om het voorschotbedrag te verhogen en de verwarming ’s nachts 

laag te zetten. Ook huurders die nieuw in een woning komen blijken weinig informatie te 

krijgen. De voorzitter vindt dit een goed punt voor de Regiovergadering. In het verlengde 

daarvan kan ook gesteld worden dat WBB te weinig energiebesparende maatregelen neemt 

om te verduurzamen, aldus Thea.  

o WBB is niet echt een voorloper met isolatiemaatregelen en verduurzaming. Dat draagt niet bij 

aan betaalbaar wonen, vindt Thea. In een volgend overleg zouden we hierover vanuit de HBO 

een ongevraagd advies bij het bestuur van WBB kunnen neerleggen.   

 

7.   Nieuws van SHW 

Er is nog geen vergadering geweest. Eerstvolgende overleg is gepland op 16 januari a.s. 

  

 

8.   Nieuws van SBO  

Er is nog geen vergadering geweest. Dit agendapunt komt in de volgende vergadering terug.  

 

9.   Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2019   

o De voorzitter meldt dat de enquête zover klaar is en alleen nog uitgeprint moet worden.  

o Wilhelmien neemt contact op met Harrie en eventueel met Boerke Mutsaers.  

o Aan de presentjes wordt nog een kaart en de enquête toegevoegd. De presentielijst wordt 

door de uitdelers bijgehouden. 
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10.  Rondvraag en sluiting  

o Harry wil morgen in de Regiovergadering vragen hoe het staat met het verwijderen van alle 

asbest en met achterstallig onderhoud. Volgens Thea moet WBB een planmatig onderhoud 

voorleggen wat onderdeel is van de meerjarenbegroting.  

o Joke vraagt naar het sleutelplan. De voorzitter zal Harrie vragen voor de sleuteloverdracht. 

Ger wil ook graag een sleutel i.v.m. openen en sluiten voor de vergaderingen met SBO. 

Verder hebben Peter, Henk en Jan een sleutel.  

o De voorzitter zal Harrie vragen voor overdracht van informatie en gegevens van de WOC.  

 

De volgende vergadering is op maandag 25 februari 2019 om 9.30 uur.  

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

 

Tilburg, 25 februari 2019 

Peter Valk, voorzitter 

namens deze: Jan Zaunbrecher,    Henk  Dankers,  secretaris 

 

 

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 7 januari 2019 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

03-09-2018  

26-11-2018 
4 Definitie spoedzoekers aankaarten bij WBB DB  

26-11-2018 9 Voorstellen inbrengen die men wil bespreken  Allen  

26-11-2018 11 
2 bewonerscie’s samenvoegen tot 1 commissie; navraag 

bij WBB  
Ger   

17-12-2018 12 
Benaderen alle huurders d.m.v. brief kan via WBB die 

deze namens de HBO verstuurt (privacy gewaarborgd) 
DB/Thea  

 

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 Lidewij van Bakel, stadsregisseur WBB ter 

bespreking van lopende zaken. 
Peter 

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 

17-12-2018 8 Prestatieafspraken bespreken 4x per jaar op agenda zetten  Henk  
 
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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