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-concept- 

Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99 

Maandag 10 februari 2020 van 09.30 uur – 11.30 uur. 

 

Aanwezig:  

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

mevrouw Corrie Aerts 

de heer Harry Elings 

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 

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

 

Agenda:  

Behandeling van agendapunten 9 en 10 worden omgewisseld:  

- punt  9  Deskundigheidsbevordering  

-     punt 10: Vacature vervangend voorzitter, penningmeester, secretaris.  

- punt 11: Rondvraag  

 

Agendapunt 5 Regio; te bespreken onderwerpen van het Regio-overleg van 21-1-2020:  

- Wijzigingen in thematafel betaalbaarheid en beschikbaarheid, gelijke kansen voor iedereen. Wat 

is de visie van het HBO-bestuur? 

- Hoe wordt de brandveiligheid in complexen door WBB geborgd? 

- Welke visie heeft WBB op samenwerking met de CvH’s, het benaderen van mensen in de wijk en 

eventueel nog op te richten CvH’s?  

 

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

- Peter en Henk zijn wegens persoonlijke omstandigheden verhinderd.  

- Na deze bestuursvergadering is er hier aansluitend om 11.30 uur het werkgroepenoverleg van de 

WOC en PR.  

 

3. Notulen bestuursvergadering en actielijst 6 januari 2020   

Notulen Bestuursvergadering HBO 6 januari 2020:  

Pagina 2, punt 4: Nieuwjaarsreceptie; leden van CvH’s die nog geen presentje hebben ontvangen, 

krijgen dat alsnog.  

Pagina 3; verslagjes over Heyhoef en Sweelincklaan zijn door de werkgroep intermediair (WI) 

gemaakt. Jan stelt voor om de WI op te heffen of bij de WOC onder te brengen. Voorlopig wordt de 

huidige structuur aangehouden en blijft de WI onderdeel van de Adviesgroep Participatie.  

De CvH Reyshoeve is opgeheven.  
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Pagina 3, punt 9; Betsie van Loon heeft niet meer op de mail gereageerd. Joke van Wensveen heeft 

een passend afscheidscadeau ontvangen.  

Pagina 4, punt 10; Vergaderschema 2020: Nog te corrigeren Woensdag 1 april SBO moet zijn 

Maandag 6 april.          (actie: Henk) 

 

De notulen van 6 januari 2020 worden met de wijzigingen/aanvullingen vastgesteld.  

 

Actielijst en p.m. lijst 6 januari 2020: 

Punt 2: Data van Stuurgroep t.b.v. jaarvergaderschema   (actie: Henk/Bernie)  

Punt 3: Op de onveilige situatie, omdat de brandtrap op de 1e etage eindigt, in Breda heeft Lidewij niet 

gereageerd. Eerstvolgende Regio aankaarten.  

Punt 4: Het organisatieplan is bijgewerkt. De brochure van het Organisatieplan is definitief en kan in 

de dropbox geplaatst worden.  

   

P.M. lijst:   

Punt 1: Woensdag 12 februari hebben Peter en Jan een informeel gesprek over lopende zaken met 

Carolien (WBB) en Lidewij (WBB). Terugkoppeling in het volgende bestuursoverleg.  

 

De actielijst en p.m. lijst worden geactualiseerd.  

 

4. Lopende zaken WOC  

➢ Vandaag is er om 11.30 uur een overleg met de werkgroepen WOC en PR.  

➢ Jan wil bespreken welke CvH’s benaderd gaan worden vanwege opvolging binnen de CvH.  

De woonconsulenten dienen daarbij betrokken te worden en er moeten werkafspraken worden 

gemaakt.  

➢ Een aantal punten die in de Brainstormbijeenkomst Jaardoelen van 23 januari zijn genoemd, 

kunnen nu concreet worden gemaakt.  

 

5. Mededelingen Regio, eventuele agendapunten  

• Het verslag van de vorige Regiovergadering is nog niet ontvangen. Thea heeft een aantal punten 

in het overleg genoteerd en stuurt deze door aan de HBO-bestuursleden.  

• Harry vertelt dat In het laatste SBO-overleg is meegedeeld, dat er goede gesprekken zijn 

geweest. Volgens Jan van Gestel (HBO TBV/’t Heem) worden de  ideeën voortgekomen uit de 

thematafels samengevoegd in een notitie. Daaruit volgt een conceptvoorstel waar HBO’s en 

corporaties afzonderlijk van elkaar commentaar op kunnen leveren.  

• Volgens Jan is het standpunt van de HBO voor wat betreft betaalbaarheid en beschikbaarheid al 

een aantal jaren bekend. De mogelijkheid om het te bespreken staat open. Henk en Harry kunnen 

dat meenemen naar de SBO.  

• Het gebeurt regelmatig dat huurders, zodra zij meer inkomen hebben, uit bepaalde wijken 

weggaan. Om dit te voorkomen zouden kansen voor meer aanbod voor huurders met hoger 

inkomen in bepaalde wijken in het kader van de integrale wijkaanpak een optie kunnen zijn.  

• Een notitie met uitgangspunten, aantallen en percentages is nog in de maak en daarna zullen de  

HBO’s pas een conceptvoorstel ontvangen. De HBO’s en corporaties kunnen afzonderlijk van 

elkaar hun commentaar leveren. Dan gaat het naar de Stuurgroep en komt het weer terug in de 

SBO. Er moeten dus nog vele processtappen worden doorlopen. Een nieuw convenant is voor 28 
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februari niet haalbaar, zoals voorgaande jaren ook telkens is gebleken. Een SBO-lid heeft dit 

meegenomen naar het daarvoor dienende overleg om tot een nieuwe datum te komen.  

Stand van zaken rond het woonconvenant op de volgende agenda terug laten komen.  

(actie: Henk/Harry)  

• Op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid ziet de HBO voordelen door inzet van 

bijvoorbeeld energiecoaches. Bewoners en/of leden van CvH’s kunnen worden opgeleid.  

Daarnaast kan gedacht worden aan het uitbreiden van tuingroepen, zwerfafval-opruimgroepjes.  

• Jan en Henk hebben een klachtenlijst met de CvH Heyhoef besproken. Zij hebben ook een 

gesprek met de wethouder gehad, maar in de praktijk heeft dit niet tot resultaat geleid. Aan Lidewij 

is gevraagd wat de positie van de HBO daarin is; de woonconsulent van WBB is het 

aanspreekpunt. Als dat geen resultaat oplevert kan na een 2e gesprek de rayonmanager worden 

ingeschakeld.  

Thea adviseert om afspraken die met de woonconsulent worden gemaakt vast te leggen en daarin 

ook een tijdspad in op te nemen.  

• De CvH Sweelincklaan heeft geen verslag van de schouw op 15 december ontvangen, aldus Jan. 

Op dinsdag 3 maart vindt hier (kantoor Ringbaan Noord) een gesprek plaats. Jan en Corrie zullen 

hen te woord staan om procesafspraken te kunnen maken met WBB.  

• Welke visie heeft WBB op samenwerking met de CvH’s, het benaderen van mensen in de wijk en 

eventueel nog op te richten CvH’s? Agendapunt voor de volgende bestuursvergadering. (actie: 

Henk) 

 

6. Mededelingen SHW   

Het verslag van het SHW – WBB overleg van 29 januari is nog niet ontvangen.   

 

7. Mededelingen SBO  

Het belangrijkste is bij agendapunt 5 besproken.  

   

8. Overige onderwerpen  

➢ Themabijeenkomst is op woensdag 25 maart 2020. Het thema is Bestuurlijke ontwikkelingen.  

➢ Jaarvergadering (ALV) is op woensdag 13 mei 2020. Marian en Wilhelmien zullen worden 

verzocht de avond weer deels te organiseren en deze keer ook de muzikale omlijsting te regelen.  

Een aantal enquêtes zijn al binnengekomen. Bij de presentatie van de enquête wil Jan zich 

houden aan de uitslag van de enquêtes. Thea stelt voor om bepaalde punten uit de enquête 

eventueel op een volgende thema-avond te bespreken.  

➢ Positie HBO t.o.v. WBB en de CvH’s; zie agendapunt 5, komt op de agenda van de volgende 

bestuursvergadering terug.  

➢ Enquête en vergoeding CvH’s: de vergoeding is door de penningmeester verstuurd. De 

vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. In het algemeen is de vergoeding te laag, namelijk 

minimaal € 688,- per CvH.   

 

9. Deskundigheidsbevordering   

Dit is in gang gezet en aan de aspirant bestuursleden Ben van Deursen en Jan zal worden gevraagd 

wat zij denken nodig te hebben. Thea merkt op dat wanneer een bestuurslid een andere rol krijgt ook 

deskundigheidsbevordering nodig kan hebben.  

 

10. Vacature vervangend voorzitter, penningmeester, secretaris 
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• Voor de drie functies wordt eerst een profiel opgesteld en Thea zal een voorzet hiervoor maken.  

• De vacatures worden eerst intern uitgezet d.w.z. voor bestuursleden, werkgroepleden en aspirant-

leden.  

• Er wordt gestart met een aanstelling voor 1 jaar waarna een evaluatie plaatsvindt.  

• Bij aanvang is er een inwerkprogramma.  

 

11.  Rondvraag en sluiting  

- Corry vraagt of er nieuws is over deelname aan het manifest Wagnerplein? Jan heeft geen bericht 

van Lidewij ontvangen.  

- Harry stelt als open vraag of het DB bereid is om waarnemende leden in te werken en vraagt 

hierover na te denken.  

- Thea verzoekt n.a.v. haar afwezigheid op 2 maart de vergadering een week later te plannen naar 

9 maart en dat is akkoord.  

 

De waarnemend voorzitter bedankt allen voor aanwezigheid en inbreng. Hierna sluit hij de 

vergadering. 

 

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 9 maart 2020 

 

 

Tilburg, 9 maart 2020 

 

Peter Valk, voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris  

 

 
 

AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST  geactualiseerd: 10 februari 2020 
 

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  

06-01-2020 

10-02-2020 

   2 

Jaarschema in dropbox updaten. Het wachten is op data 

van de Stuurgroep.  

Jaarschema: 1 april SBO wijzigen in 6 april  

Henk/Bernie 

 

Henk 

 

24-06-2019 

10-02-2020 
   3 

Brandveiligheid complexen als bespreekpunt aankaarten 

bij SHW en Regiovergadering; galerijen, parkeren 

scootmobielen, brandtrap tot 1e verdieping (Breda) 

DB/AB 
SHW + 

Regiovergadering 

16-12-2019 

10-02-2020 
  4 

Organisatieplan 2019-2022 communiceren naar advies- 

en werkgroepen 
Allen  

10-02-2020   5 Convenant; stand van zaken Henk/Harry  
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PERMANENTE AFSPRAKEN / BESLUITEN 
 

22-04-2014   1 

Regelmatig een informeel 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  
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