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-concept- 

Notulen ingelaste vergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99 

dinsdag 3 december 2019 van 14.00 uur – 16.10 uur. 

 

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 

mevrouw Corrie Aerts 

de heer Harry Elings 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

 

Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening  

Peter opent deze ingelaste vergadering en heet allen welkom.  

 

Een volgende stap in de bestuurlijke vernieuwing is om vandaag de doelen vast te stellen en  

besluiten te nemen t.a.v. de toekomst, zowel voor de korte als voor de lange termijn. In de 

daaropvolgende vergadering met alle HBO bestuursleden (10 dec. 2019) kan er meer duidelijkheid 

worden verschaft aan de advies- en werkgroepen, waardoor zij met hun bijdrage een betekenisvolle 

invulling kunnen geven.  

 

2. Mededelingen 

- Henk meldt dat Ben van Deursen op 10 december 2019 vanwege een ander overleg is 

verhinderd. Nikki kan alleen ’s avonds.  

- Henk is bezig met het begeleiden van het proces van groot onderhoud in de Kruidenbuurt en er 

zijn een paar afspraken met WonenBreburg gemaakt. Ger is ook naar de bijeenkomst met de 

klankbordgroep geweest. Een aantal (bouwtechnische) zaken moeten nog worden uitgezocht en 

goedkeuring wordt per fase gegeven. Henk heeft een spreadsheet gemaakt en in de Dropbox 

geplaatst; zie HBO map WOC, map Kruidenbuurt.  

- Jan meldt dat er voor iedere CvH een aparte map is aangemaakt.  

- Het 2e bankpasje voor de voorzitter is geregeld.  

- De vergadering van het Algemeen bestuur op 16 december 2019 gaat door. De notulen van 28 

oktober 2019 worden dan besproken en ook de verslagen van 3 december en 10 december 2019.  

- Het 2e voorzitterschap en 2e penningmeesterschap blijft op de agenda van het HBO bestuur 

staan. Misschien hebben de aspirant HBO-leden belangstelling.  

 

3. Bestuurlijke vernieuwing  

Harry geeft een beknopte samenvatting van de structuur:  

Er is een DB, AB en adviesgroepen. In elke adviesgroep zit een afgevaardigde van het DB. De 

adviesgroepen hebben werkgroep(en). De werkgroep(en) gaat het uitvoerende werk doen en dat 

wordt besproken. Het afgevaardigde DB-lid gaat het resultaat vertalen in het DB. De secretaris kan 

daarop de agendering aansluiten. Het eindresultaat wordt in de organisatie gebracht.  

Bijvoorbeeld: de werkgroep WOC valt onder de adviesgroep Participatie, waarin ook een DB-lid zit. 
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Het bestuur van HBO Wonen 99 is in 2019 verder gegaan met  bestuurlijke ontwikkelingen in het 

kader van participatie. Thea heeft in maart 2019 een Organisatieplan 2019-2022 opgesteld en dit 

wordt onder de aanwezigen uitgedeeld.  

 

De strategie van HBO Wonen 99 in de toekomst is in 4 punten onderverdeeld:  

1. We zijn  

2. We borgen  

3. We versterken  

4. We luisteren  

Een doel is ook dat het DB en het AB meer tijd krijgt om te besturen! Wat willen we in het eerste jaar 

realiseren? De advies- en werkgroepen vergaderen met en informeren elkaar.  

 

Voor elk punt worden de doelen besproken, zo nodig bijgesteld en zoveel mogelijk toegewezen aan 

de adviesgroepen en/of werkgroepen. Op deze manier kan meer duidelijkheid worden gegeven wat 

voor rol iedereen heeft in de advies- of werkgroep. Vanuit de werkgroep kan er ook advies komen.  

 

1. We zijn …… Doelen:  

• Het verruimen van onze kennis en expertise beschouwen we als een continu proces.  

• De interne taak- en rolverdeling van het HBO-bestuur is eind 2019 helder en concreet.  

• Interne processen zijn eind januari 2020 duidelijk en gestroomlijnd.  

• Vóór de jaarvergadering in 2020 organiseert de HBO 3 promotieactiviteiten richting 

huurders, waaruit blijkt wie de HBO is en waar de HBO zich voor inzet. Voor dit doel werkt de 

Werkgroep PR samen met de WOC, maar kan ook zelf actie ondernemen.  

• In 2020 organiseert de HBO naast themabijeenkomsten 3 activiteiten waarin we meningen 

ophalen bij groepen huurders. De HBO werkt hierin samen met WBB zodat de meningen die 

we ophalen bij de huurders aansluiten bij beleidsontwikkelingen van de corporatie of 

andersom. Input bij huurders ophalen kan ook d.m.v. nieuwsbrieven en enquêtes of 

met een bus door de wijk naar huurders.  

 

2. We borgen ……. Doelen: 

• Onze klanten, de huurders, worden onze fans in 2020 vertalen in het verstevigen van de 

relatie m.b.v. PR-activiteiten.  

• De mening en inzet van jongere huurders doet ertoe. Dit is voor de WJH een actie vóór 

medio 2020.   

• We versterken de relatie met de huidige CvH’s door meer informatie bij hen op te halen. Dit is 

voor de WOC eventueel in samenwerking met de PR (enquête). Het is een continu proces 

en kan in combinatie met de themabijeenkomsten.  

 

3. We versterken ……. Doelen:  

• Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met WBB 2 bijeenkomsten waar huurders 

informatie kunnen halen over de energietransitie naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 

2050. Navraag op de eerstvolgende Regiovergadering.  

• Huurders weten dat zij een beroep op de HBO kunnen doen wanneer energiebesparende 

maatregelen of andere woningverbeteringen plaatsvinden. Dit is een continu proces.  

• De HBO stimuleert zeggenschap vanuit huurders in complexen waar nog geen CvH’s zijn. 

Met een verwachte toename van 10 CvH’s in 2020 is het noodzakelijk om af te stemmen 



 

Notulen 3 december 2019 -  HBO Wonen 99   3 

 

op het nieuwe beleid van WBB, omdat zij met projecten in een wijk willen gaan werken. 

Lidewij en Bart (van WBB) willen inzichtelijk gaan maken waar er nog een nieuwe CvH 

kan komen.  

• We sturen op voorzieningen bij WBB waardoor huurders met de meest smalle beurs meer 

kansen krijgen om duurzaam en betaalbaar te wonen. Dit gaat o.a. over prestatieafspraken 

en is taak voor het DB/AB.   

 

4. We luisteren ……. Doelen:  

• Bij elke jaarvergadering van de CvH is een bestuurslid van de HBO aanwezig. Eerst de vraag 

of dat haalbaar is om alle CvH’s te bezoeken. Bovendien zijn er CvH’s die geen 

jaarvergadering houden. Een beter alternatief is om een keer aan te sluiten bij een 

vergadering, de notulen op te vragen of CvH uit te nodigen op kantoor. Het onderwerp 

‘In gesprek met CvH’ kenbaar maken op een thema-avond en in het 1e half jaar 2020 

realiseren. Dit kan worden uitgevoerd door de adviesgroep Participatie en WOC.  

• Dit jaar oriënteren we ons over de meerwaarde van een meedenkgroep die we kunnen 

raadplegen over de inhoud van de prestatieafspraken, zodat we ook hierin onze legitimiteit 

kunnen borgen.  De prestatieafspraken worden door de RvC met de directie vastgelegd. 

SHW bestudeert het aanbod. De OTC (Overleg Tilburgse Corporaties) en SBO mogen 

meepraten.  Een meedenkgroep heeft geen zeggenschap, maar misschien kunnen de 

adviesgroepen een steentje bijdragen en met goede ideeën komen. Het betreft dan met 

name leefbaarheid en veiligheid in openbaar gebied in wijken en buurten. In 2020 

zoeken we naar manieren waarop huurders invloed kunnen uitoefenen op 

prestatieafspraken m.b.t. leefbaar en prettig wonen in Tilburg.   

 

De doelen zijn opnieuw concreet gemaakt met tijdsplan en gekoppeld aan DB, AB en advies- of 

werkgroepen. Op dinsdag 10 december wordt dit verder met de overige HBO bestuursleden  

besproken.  

 

4. Rondvraag  

- De secretaris vraagt of Jan Dominicus en Ben van Deursen met alle vergaderingen 

meelopen? Dat is niet de bedoeling, want zij lopen eerst mee met de adviesgroepen.  

- De penningmeester vraagt naar de frequentie van de HBO bestuursvergaderingen. De data 

staan op het nieuwe vergaderschema 2020. Wel dient nog te worden afgesproken dat 

WonenBreburg de uitnodiging voor de Regiovergadering alleen naar de AB-leden stuurt.  

- De voorzitter meldt dat het jaarlijkse diner voor de HBO bestuursleden met partner is 

gereserveerd op vrijdag 20 december 2019 vanaf 18 uur bij Boerke Mutsaers. Henk 

verstuurt de uitnodiging vóór 10 december 2019. Jan regelt de boeketten.  

- De Nieuwjaarsreceptie is op woensdag 8 januari 2020 en een optreden van Frank van 

Pamelen is gevraagd om de avond te komen opvrolijken. Bernie wordt gevraagd de 

uitnodiging vóór 15 december aan te leveren en Henk zorgt voor het versturen van de 

uitnodiging.  
- Op dinsdag 28 januari 2020 is er voor alle leden van de CvH’s en de HBO-leden een etentje 

gepland met WonenBreburg.  
- De secretaris gaat voor de HBO-leden de agenda’s 2020 bestellen.  
- De penningmeester vraagt vanaf wanneer de nieuwe aspirant HBO-leden een 

internetvergoeding gaan ontvangen? Dit mag vanaf 1 januari 2020.  
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- Thea maakt een lijstje per adviesgroep.  
 

12.  Sluiting  

Peter dankt allen voor aanwezigheid en inbreng. Hierna sluit hij de vergadering. 

Vergaderdata in 2019: 

 

- HBO-bestuur:  Dinsdag 10 december 2019 om 14.00 uur.  

- AB:   Maandag 16 december 2019 om 09.30 uur. 

 

 

Tilburg, 16 december 2019 

 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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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