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-concept- 

Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99 

Maandag  16 december 2019 van 09.30 uur – 12.00 uur. 

 

Aanwezig:  

Van het bestuur   de heer Jan Zaunbrecher (waarnemend voorzitter/penningmeester)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Corrie Aerts 

de heer Harry Elings 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

     

Afwezig:   de heer Peter Valk (voorzitter)  

  

Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Jan opent deze vergadering als waarnemend voorzitter en heet allen welkom.  

Peter is vanwege ziekte vandaag verhinderd.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

- Er is een mail van Ben van Deursen binnengekomen. Deze wordt op het scherm getoond en  

bediscussieerd. Thea zal Ben van Deursen antwoorden dat een aantal punten bij het bestuur nog 

in behandeling is.  

- De invulling van een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester wordt naar de 

volgende vergadering doorgeschoven (6 januari 2020).     (actie: Henk) 

- Het ‘rooster van aftreden’ komt jaarlijks terug tijdens de jaarvergadering en wordt in de 

eerstvolgende vergadering besproken (6 januari 2020).     (actie: Henk) 

- De bijlagen die verstuurd worden als winmail.dat kunnen niet door iedereen worden geopend. 

Bernie wordt gevraagd om de notulen voortaan als een word-document door te sturen (in 

dropbox).  

- Het adressenboek staat niet meer in dropbox. Jan legt uit dat er nu een centraal adresboek is en 

wanneer hij daarin iets verandert, gebeurt dat gelijktijdig bij iedereen in zijn/haar adresboek. 

Bovendien kan nu iedereen daar wijzigingen in aanbrengen die vervolgens tegelijk bij allen 

worden doorgevoerd. Jan heeft een filmpje gemaakt hoe men met het Adresboek kan werken. 

 

3. Notulen bestuursvergadering en actielijst van 28 oktober 2019   

Notulen Bestuursvergadering HBO 28 oktober 2019:  

De notulen van 28 oktober 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

Actielijst en p.m. lijst 28 oktober 2019:  

Actielijst; 

Punt 4: N.a.v. de thema-avond heeft Jan in het adressenbestand groepen gemaakt van mensen die 

een onderwerp kenbaar hebben gemaakt waarvoor zij belangstelling hebben. Op deze manier is het 

overzichtelijk wie waarvoor benaderd kan worden.   

Punt 5, 7, 9, 10, 11, 12 en 13 kunnen van de actielijst af.   
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p,m. lijst;  

Punt 1: Jan vervangt vanmiddag Peter voor het gesprek met Lidewij.  

Punt 2: Er is geen adresboek meer in dropbox, maar wel een centraal adresboek, waarin iedereen 

wijzigingen kan aanbrengen. Jan verzorgt het beheer van de lijst.  

Punt 3: Prestatieafspraken voortaan permanent op de HBO-agenda plaatsen en nog voor korte tijd op 

de actielijst zetten. Van de p.m. lijst afhalen.   

Punt 4: kan van de lijst af.  

De actielijst en p.m. lijst worden geactualiseerd.  

 

Notulen van de extra Bestuursvergadering van 3 december 2019:  

De notulen van 3 december 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

De notulen van 10 december en 16 december 2019 worden in de eerstvolgende vergadering 

besproken (6 januari 2020).         (actie: Henk) 

 

4. Samenvatting Themabijeenkomst 

Thea heeft een samenvatting van de bijeenkomst gemaakt en daar zijn een aantal punten uitgekomen 

die een vervolg nodig hebben.  

- Punten die het AB kan meenemen naar WonenBreburg zijn participatie, zichtbaar zijn en structuur 

brengen in CvH’s.  

- De commissie Heyhoef wil graag een gesprek met het DB.  

- Corrie heeft navraag gedaan over deurdrangers. Als het geen seniorencomplex is, dan is 

WonenBreburg niet verplicht om deurdrangers aan te brengen.  

- Jan gaat morgen naar de bijeenkomst ‘Warmte-wissel’.  

 

5. Hoe het Organisatieplan 2019-2022 te communiceren en met wie  

Het Organisatieplan is na overleg in de vergadering op 10 december van het AB aangepast.  

 

Henk vraagt zich af of daarover al iets moet worden meegedeeld op de nieuwjaarsreceptie. De 

voorzitter zou bijvoorbeeld een paar doelstellingen kunnen benoemen. Thea zal een opzetje maken.  

Op de eerstvolgende vergadering (6 januari) wordt verder besproken wat er op de nieuwjaarsreceptie 

wordt gepresenteerd.         (actie: AB/Thea) 

 

6. Lopende zaken WOC   

• Kruidenbuurt: er is een rapport met een begroting. Met prioriteit 3 doet WBB niets d.w.z. er 

worden bijvoorbeeld van kozijnen alleen de onderdorpels vernieuwd en niet het hele kozijn. Als 

HBO kunnen we WBB op gevolgschade achterstallig onderhoud attenderen. Momenteel is er een 

klankbordgroep, maar daarvoor kan eventueel een CvH in de plaats komen.  

• Saffier: Jan heeft a.s. donderdag met de woonconsulent een gesprek over Saffier. Aan Lidewij 

nog de samenwerkingsovereenkomst opvragen.  

• Sweelicklaan heeft een klachtenlijst en voor het bespreken daarvan dient een afspraak te worden 

gemaakt bij voorkeur met Jacqueline Spierings erbij.   

• Berlagehof; Henk de Jong is momenteel herstellende waardoor een gesprek even wordt 

uitgesteld.  
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Harry merkt op dat woonconsulenten steeds vaker ook zelf de CvH’s benaderen en projectmatig bezig 

zijn. Belangrijk is om af te stemmen wie wat doet voor het gezamenlijk belang. Jan neemt dit punt 

vanmiddag mee in het gesprek.  

 

7. Mededelingen Regio, eventuele agendapunten  

➢ Publicaties van relevante informatie voor huurders in Venster.   

➢ Werkgroepen plekje geven met relevante informatie.  

➢ Lidewij heeft samen met ict (Eric Verhoeven) blinde vlekken van CvH’s  in Tilburg in kaart 

gebracht. Navraag doen naar de geactualiseerde participatiekaart.  

➢ De participatiekaarten van Breda is afgerond. De participatiekaarten van SHW gaan daar van de  

agenda af en worden besproken met de HBO.   

➢ Myreen heeft wijkondernemingsplan centrum klaar; volgt info daarover in januari? Navragen stand 

van zaken van de wijkondernemingsplannen. 

➢ Op de agenda van de Regiovergadering laten zetten:     (actie: Henk)  

- Duurzaamheidsontwikkelingen  

- Samenwerking in het kader van CvH’s  

   

8. Mededelingen SHW   

Harry meldt dat het Maatschappelijk stuk al door SHW is behandeld en vindt het belangrijk om nieuwe 

ontwikkelingen bij te houden.  

Plan Maatschappelijke commissie komt op volgende agenda (6 januari 2020)   (actie: Henk) 

 

9. Mededelingen SBO  

- Van de gemeente moeten nog definitieve data voor de stuurgroepvergaderingen in 2020 komen 

en Bernie is daar ook druk mee bezig.  

- G. Klaassen stopt als deelnemer aan de Stuurgroepvergaderingen, blijft wel lid van het SBO.  

- Vanwege de fusie van TBV en ’t Heem moet er een nieuwe voorzitter worden aangewezen van 

HBO TBV.  

 

10. Nieuwjaarsreceptie, enquête en attentie  

➢ De datum van de nieuwjaarsreceptie is woensdag 8 januari 2020.  

➢ De uitnodiging is gemaakt en wordt vandaag verstuurd. (verzorgd Henk) 

➢ Bij Boerke Mutsaers is de zaal gereserveerd. Wilhelmien en Marian hebben de attenties geregeld.  

➢ Presentielijsten bij binnenkomst van leden invullen (Wilhelmien en Marian).   

➢ De enquêtes worden tijdens de receptie uitgedeeld. In januari kan iedereen de digitale versie 

invullen.  

 

11. Rondvraag  

Harry vraagt om ter voorkoming van een nog grotere uitbreiding aan agendapunten een 

samenvoeging. Er wordt besloten de zaken van alle adviesgroepen (WOC, SHW, SBO) onder 

agendapunt Lopende zaken WOC te bespreken en ook de naam aan te passen in Lopende zaken 

Adviesgroepen.  

(actie: Henk) 

 

Het jaarlijkse diner voor de HBO vindt plaats op vrijdag 20 december 2019 vanaf 18 uur bij Boerke 

Mutsaers.  
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12.  Sluiting  

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

 

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 6 januari 2020 

 

Tilburg, 6 januari 2020 

 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris  

 

 
 

AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST  geactualiseerd: 16 december 2019 
 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

24-06-2019   1 
WonenBreburg vragen om voor huurders relevante 

informatie uit wijkbijeenkomsten te publiceren in Venster. 
DB Regiovergadering 

24-06-2019  

16-12-2019 
  2 

Jaarschema in dropbox updaten. Het wachten is op data 

van de gemeente.  

Henk/ 

Bernie 
 

24-06-2019   3 
Brandveiligheid complexen als bespreekpunt aankaarten 

bij SHW en Regiovergadering  
DB/AB 

SHW + 

Regiovergadering 

24-06-2019 

 

16-12-2019 

  4 

Reacties op vragenlijsten HBO in schema zetten en 

rubriceren op onderwerp/thema. 

Er is een lijst met groepen per onderwerp. 

Jan, Thea  

24-06-2019 

 

 

16-12-2019 

  5 

In de Regiovergadering de actuele uitgave van de notitie 

‘huurdersparticipatie’ incl. samenwerkingsovereenkomst 

opvragen. 

De versie van oktober 2017. WBB heeft een boekje met 

complexnummers en namen die moeten tekenen. WBB 

levert dat aan de consulenten: Navragen bij Lidewij of 

Myreen.  

DB/AB Regiovergadering 

28-10-2019   6 
Concept Verslag maatschappelijke commissie 18 juni 

2019 volgende AB-vergadering bespreken 

Henk  

 

Allen  

Agenda AB 6-1-2020 

 

Voorbereiden 

16-12-2019  7 
Bespreken invulling plaatsvervangend voorzitter, 

penningmeester, secretaris; agendapunt 6-1-2020 
Henk 

Agenda AB 6-1-2020 

 

16-12-2019  8 Rooster van aftreden bespreken; agendapunt 6-1-2020 Henk Agenda AB 6-1-2020 

16-12-2019   9 

Bespreken prestatieafspraken permanent  op HBO-

agenda  zetten. (Het bod wordt standaard geagendeerd 

in de Regiovergadering.) 

Henk Agenda AB 6-1-2020 

16-12-2019   10  
Notulen van 10 en 16 december bespreken; agendapunt 

6-1-2020  
Henk Agenda AB 6-1-2020 

16-12-2019   11 
Beknopte presentatie Organisatieplan 2019-2022 

bespreken; agendapunt 6-1-2020 
Henk Agenda AB 6-1-2020 
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16-12-2019   12 

Verzoek WBB om Duurzaamheidsontwikkelingen en 

Samenwerking HBO met woonconsulent m.b.t. CvH’s op 

de Regio-agenda plaatsen van 14 januari 2020 

Henk  

16-12-2019   13 

Naamswijziging en samenvoeging agendapunt WOC, 

SHW en SBO heet voortaan Lopende zaken 

Adviesgroepen 

Henk Agenda aanpassen 

16-12-2019   14 Plan Maatschappelijke commissie agenderen 6-1-2020 Henk Agenda AB 6-1-2020 

     
 

 
PERMANENTE AFSPRAKEN / BESLUITEN 
 

22-04-2014   1 
Regelmatig een gesprek plannen met Lidewij van Bakel, stadsregisseur 

WBB, ter bespreking van lopende zaken (data liggen grotendeels vast) 
Peter 

16-12-2019   2 
In de Adressenlijst van HBO kan voortaan iedereen wijzigingen aanbrengen. 

Jan is beheerder van de lijst.  
Allen/Jan 

24-06-2019 

 

 

28-10-2019 

  3 

Voor overleggen van werkgroepjes en commissies de vergaderruimte 

Ringbaan Noord vooraf even reserveren (ter voorkoming van overlap) en 

doorgeven aan Henk.  

Na kantoortijd is een code nodig. 

Allen  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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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