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Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99  

maandag 14 december 2020 van 9.30 uur – 11.45 uur 

Aanwezig:  

Van het bestuur  de heer Jan Zaunbrecher (voorzitter)  

de heer Ben van Deursen (penningmeester) 

de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Corrie Aerts (bestuurslid)  

mevrouw Ingrid Kraayvanger (aspirant bestuurslid) 

mevrouw Zakia Al-Ouessaidi (aspirant bestuurslid)  

de heer David Gloudemans (aspirant bestuurslid) 

mevrouw Desiree Ramada (aspirant bestuurslid)  

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)   

Verslaglegging:  mevrouw Inge Brokken-Janssen (De Notulant) 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. David sluit later aan.  

 

2. Vaststelling van de agenda  

Agendapunt 5, Jaardoelen 2020 moet zijn 2021.  

Met deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld.  

 

3. Notulen bestuursvergadering 9 november 2020   

Blz. 1, punt 2, laatste zin: Henk stelt dat commissieleden instemmingsrecht hebben op 

servicekosten. De wijze van communiceren en het tijdstip waarop is verkeerd. Thea legt 

uit dat er twee verschillende zaken spelen: het beleid en de kosten.  

Blz. 2, 4e regel van onderen: Jan meldt dat Hans Pars mogelijk zal aansluiten bij een HBO-

vergadering waar de SHW-vergadering wordt voorbesproken.  

Blz. 3, halverwege: Thea informeert welke Esther bedoeld wordt. Dat is Esther Smit. 

Blz. 3, laatste regels van Voortgang werkgroepen: Kleurenwijk moet Kleurenbuurt zijn en 

Wandelbos Zuid moet zijn Sinopelstraat e.o.  

Blz. 4, laatste alinea, ondernemingsplan: Henk heeft opgemerkt dat in het 

ondernemingsplan staat dat mensen hoogopgeleid moeten zijn. Beter is om te spreken 

van 'bekwaam zijn'. In het SHW zal dit aangekaart worden. Thea stelt dat het 

Ondernemingsplan deze week in de RvC wordt vastgesteld.   

Blz. 6, punt 8: hier wordt gesproken over Duurzaamheidsregeling maar dit moet zijn 

Omgangscode.  

Actielijst:  
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3 Actie vervalt. Is actiepunt voor WBB.  

30 Thea stelt dat het lastig is om die info te verkrijgen. Volgens de HBO-leden is de 

 vergoeding aan de lage kant. Thea zal nogmaals navraag doen bij commissies.  

 

De volgende acties zijn afgewerkt en kunnen van de lijst af:  

3 - 12 - 17 - 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 52 - 53 - 54 - 55. 

 

Permanente afspraken/besluiten: 

De volgende afspraken kunnen van de lijst af:  

7 - 8 - 9 - 10.  

 

4. Enquête 2019 en presentatie uitslag 

Deze enquête wordt jaarlijks aan het begin van het jaar verspreid onder alle commissies 

(27). Daarnaast krijgen zij het verzoek om verantwoording af te leggen over het 

afgelopen jaar en de begroting 2021 in te dienen. Alle documenten worden naar de 

penningmeester gestuurd die de vergoeding uitbetaalt als de enquête is ingevuld. Het 

verslag van de penningmeester - dat uiterlijk 15 februari gereed moet zijn - moet worden 

goedgekeurd door de commissieleden en vervolgens wordt uiterlijk 1 maart de 

vergoeding uitbetaald. Hierbij is sprake van een getekende verklaring door de 

kascommissie. Indien blijkt dat commissies een te hoog saldo als restant hebben (> 50%) 

dan wordt dat bedrag eraf getrokken. Afgelopen jaar hebben er echter weinig activiteiten 

kunnen plaatsvinden. De respons van de enquête is altijd 100% want het invullen van de 

enquête is een voorwaarde voor vergoeding. Dit is een strak en effectief proces.  

 

De enquête is 3 jaar geleden herzien en digitaal opgezet. In overleg met WBB zijn alle 

vragen doorlopen en aangevuld of geschrapt. Er zijn verschillende rubrieken over 

verschillende onderwerpen. Als alle enquêtes zijn ontvangen worden de antwoorden 

geïnventariseerd en worden er conclusies getrokken. De conclusies zijn verzameld in de 

Samenvatting enquête 2019. De enquête wordt gestuurd naar de secretaris van de 

commissie maar de bedoeling is dat de commissie de enquête gezamenlijk invult.  

Jan stelt voor om de resultaatbespreking te agenderen voor een HBO-vergadering. 

Daarnaast bespreken de commissies zelf de resultaten met de woonconsulent. Door 

Zakia wordt voorgesteld om verbeterpunten op te stellen naar aanleiding van de 

resultaatbespreking. Volgens Thea worden de resultaten altijd teruggekoppeld op een 

thema-avond en gecommuniceerd met WBB. Daar worden verbeterpunten opgepakt. De 

afspraak wordt gemaakt in een volgende HBO-vergadering de uitslagen van de enquête 

gezamenlijk te bekijken en aan de hand daarvan een lijstje met aanbevelingen te maken.  
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De lijst kan vervolgens besproken worden met Lidewij en daaruit kunnen gezamenlijke 

afspraken volgen. Voor HBO ligt er dan een taak om die afspraken te monitoren. In de 

WOC zal dit onderwerp nog verder worden besproken.  

  

5. Meningsvormend 

Attentie commissieleden 

Jan wil 110 kerstkaarten laten drukken en deze tezamen met een VVV-cadeaukaart ter 

waarde van 25 euro in een envelop doen toekomen aan alle commissieleden. Willemien, 

Marian en Corrie pakken alles in en aan het bestuur wordt gevraagd wie de enveloppen 

mee wil bezorgen, eind deze week of begin volgende week. Ben en Corrie stellen zich 

beschikbaar. Alle adressen zijn gecheckt en kloppen.  

  

Vergaderschema 2021 

De vergaderdata zijn nu definitief. De volgorde van de gremia is beter op elkaar 

afgestemd zodat de inbreng van het HBO-bestuur zo groot mogelijk kan zijn.    

 

Jaardoelen 2021 

De werkgroepen zijn aan zet. Zij moeten nadenken wat zij volgend jaar willen gaan doen 

en hoe zij dat willen gaan doen en dit vastleggen in een jaardoel. Alle werkgroepen 

worden verzocht om hierover te gaan brainstormen en een terugkoppeling te geven in de 

volgende bestuursvergadering. Het ambitieuze plan van de WOC is niet gelukt: een groei 

naar 37 CVH's bleek niet realistisch. Opgemerkt wordt dat niet de kwantiteit (het aantal 

commissies) belangrijk is maar vooral de kwaliteit (participatie van huurders).  

 

Ongemakkenvergoeding 

Deze week vindt er nog een online overleg plaats met de SHW over de ongemakken-

vergoeding. In juli is hierover gesproken en toen is besloten om af te stappen van de 

verschillende niveaus. Het gaat daarbij om de plekken die onder handen worden 

genomen: badkamer, keuken, glas etc. Op basis daarvan werd het bedrag vastgesteld.  

Vanuit de SHW is voorgesteld om de niveaus te laten vervallen en bij de dagvergoeding 

uit te gaan van de gemiddelde daghuur per complex of van de individuele huurprijs van 

de bewoner. In de laatste vergadering van de SHW kwam echter weer het ongemakken-

niveau ter sprake. In SBO-verband is er niet meer gesproken over niveaus maar over 

gemiddelde of individuele huur. Het SBO heeft vervolgens gekozen voor een gemiddelde 

huurprijs per complex.  Geïnformeerd wordt of de SHW instemmings- of adviesrecht 

heeft. De SHW heeft adviesrecht maar WBB wil wel consensus. Er is reuring ontstaan 

tussen de verschillende huurdersorganisaties maar er is geen verslag van de SHW-
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vergadering van 22 juli waarin dit onderwerp besproken is. Het voorstel aan WBB was om 

een overzicht te maken van vergoedingen van renovaties die plaats hebben gevonden en 

de bedragen daarvan te vergelijken met de vergoeding gebaseerd op de gemiddelde 

huurprijs per complex. WBB maakt nu toch weer verschil in niveaus terwijl de afspraak 

was dat deze afgeschaft zouden worden. De dagvergoeding zou bij voorkeur 

plaatsvinden op basis van de individuele huurprijs want iedere huurder heeft recht op een 

vergoeding en de huurprijzen zijn heel verschillend.  

 

Ondernemingsplan WonenBreburg 

In dit lijvige document is opgenomen wat WBB de komende 5 jaar wil gaan doen. 

Betaalbaarheid van de woningen wordt als speerpunt genoemd. Daarbij dient niet alleen 

de SHW betrokken te worden maar ook de HBO's. De voorstellen die er komen zullen in 

de bestuursvergaderingen van de HBO worden ingebracht en besproken.  

 

Beleidsontwikkelingen vanuit SHW/WBB 

Naast het Ondernemingsplan en de Omgangscode is er gesproken over huurders-

participatie en huurcontracten. Deze onderdelen staan ook vermeld bij punt 6.  

 

Participatie regio 10 november, rol als bestuurder i.v.m. participatie 

Is de vorige keer reeds besproken.   

 

6. Informatief 

Mededelingen, ingekomen stukken  

Geen bijzonderheden.  

 

Voortgang ontwikkelingen HBO Wonen 99-werkgroepen 

WOC 

Er zijn 3 nieuwe commissies en 2 aspirant-commissies. De commissie van de Kasteleins-

laan is doorgeschoven naar volgend jaar. Op een aantal complexen is geflyerd en zijn 

posters opgehangen. Vanuit het Clarissenhof komt geen reactie, hetzelfde geldt voor de 

hoge Griegstraat. In de Kleurenbuurt zijn flyers afgegeven en lijsten met huurders-

adressen. Ook hierop is nog geen reactie gekomen. De Kleurenbuurt heeft nog  

3 commissieleden maar de penningmeester wil ermee stoppen. Daarom is getracht om 

nieuwe leden te werven. Als dit niet lukt zal er waarschijnlijk afscheid van deze commissie 

moeten worden genomen. Nadat de attenties zijn afgegeven zal er nog een belronde 

plaatsvinden door Corrie, Marian en Willemien.  

PR 
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Deze commissie bestaat uit Jan, David en Corrie. De jaardoelen dienen opgesteld te 

worden en daarnaast zal ook de website worden bekeken. Jan zal binnenkort met een 

datumvoorstel in januari komen.  

 

Werkgroep Jongeren 

David zit in de commissie Jongeren en meldt een kleine stilstand vanwege de 

decemberdrukte. Daarnaast is de werkgroep afhankelijk van de PR-activiteiten. Vanuit de 

werkgroep Jongeren wordt voorgesteld om een Platform te vormen. Daar hoort een 

naam bij en uit de voorgestelde namen wordt Y99 of Young99 gekozen. De werkgroep 

kan hier zelf over beslissen. Thea verzoekt David om de keuze aan haar door te geven 

zodat deze in de nieuwsbrief kan worden meegenomen. David zal daarnaast tevens wat 

informatie over de werkgroep opsturen naar Thea.  

David heeft geïnformeerd naar de mailingslijst van de Nieuwsbrief, maar deze is er niet 

vanwege de AVG. Thea denkt erover om de nieuwsbrief via WBB aan alle huurders toe te 

laten sturen. Zij zal hierover mailen met WBB.  

 

Intermediair 

Deze werkgroep, bestaande uit Henk en Jan treedt slechts incidenteel op als er iets speelt 

bij commissies.  

 

Nieuwsbrief 

De eerstvolgende nieuwsbrief komt volgende week uit.  

 

Uit het SHW-overleg:  

Huurcontract   

Het nieuwe huurcontract is doorgelezen en besproken.   

 

Omgangscode 

Donderdag 17 december vindt er wederom overleg plaats over dit onderwerp. 

 

Participatiereglement 

Dit reglement wordt op korte termijn ondertekend.  

 

Uit het regio-overleg: 

Doorbraakinitiatief Kapelmeesterlaan/Perosiflat 

Evaluatie pilot spoedzoekers presentatie 

Presentatie WOP HBO 10 november 2020  
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Informatie over bovenstaande punten is terug te vinden in Dropbox.  

 

7. Besluitvormend vanuit HBO Wonen 99 om mee te nemen naar het SHW-overleg 

Geen bijzonderheden.  

  

8. Rondvraag en sluiting 

▪ Henk stelt voor om de Dropbox weer eens op te schonen om te voorkomen dat er 

verschillende versies zijn opgeslagen.   

▪ Ingrid informeert of er al een nieuwe datum is voor de WOC. Deze is gepland op 

15 januari om 9.30 uur.  

▪ Zakia oppert dat het misschien een idee is om de agendapunten meer neer te leggen 

bij degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. De agenda wordt vastgesteld door het 

DB en het is goed als bestuursleden ook agendapunten kunnen aandragen. Thea 

merkt op dat elke werkgroep een woordvoerder heeft: die kan het woord voeren.  

 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter iedereen voor deelname en inbreng, en 

sluit de vergadering om 11.45 uur.   

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 18 januari 2021 om 09.30 uur. 

 

Tilburg, 14 december 2020 

 

 

 

Jan Zaunbrecher, 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) 

 

mailto:secretaris@hbowonen99.nl
http://www.hbowonen99.nl/
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AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST    geactualiseerd op 14 december 2020 

 

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

informatie uit wijkbijeenkomsten te publiceren in 

Venster.  

DB 

Regio-

vergaderin

g 

12-10-2020 30 Informatie/overzicht over vergoedingen CVH's mailen 

aan bestuur HBO Wonen 99. 
Thea  

12-10-2020 33 Data voorstellen voor bijeenkomst werkgroep PR. Jan  

9-11-2020 46 Gesprek beleggen met werkgroep PR inzake Jaardoel 

2020 pt.4. 
Jan  

9-11-2020 47 In Nieuwsbrief aandacht besteden aan Jaardoel 2020 

pt.8, dat gerealiseerd is. 
Thea  

9-11-2020 50 Nieuwe belronde langs de commissies, teneinde het 

contact te onderhouden. Vragenlijstje samenstellen! 

Voorzitter neemt contact op met Marian en Willemien.  

Corrie 

Zakia 

Marian 

Willemien 

Jan 

 

14-12-2020 56 Uitslagen enquêtes commissies bespreken en 

verbeterpunten benoemen. 
HBO  

14-12-2020 57 Jaardoelen 2021 opstellen. alle wg-en  

14-12-2020 58 Naam bedenken voor werkgroep Jongeren. 

Informatie toesturen aan Thea. 

wg 

David 
 

14-12-2020 59 Bij WBB navragen of de Nieuwsbrief via WBB aan alle 

huurders kan worden toegezonden. 
Thea  

14-12-2020 60 Dropbox opschonen. ??  

 

 

PERMANENTE AFSPRAKEN / BESLUITEN 

 

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  

20-04-2020 4 Redactiecommissie wordt een taak voor werkgroep pr en 

communicatie. 

Corrie /Jan 

D./ David 

04-05-2020 5 Maandelijks uitgifte nieuwsbrieven, inhoud opmaken. Jan / Thea 

9-11-2020 6 Eindejaarsattentie 2020 voor leden commissies: cadeaubon van € Jan 
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25. Bij voorkeur lokale Tilburgse bon, anders VVV-bon.  

9-11-2020 7 De jaarvergadering 2020 wordt geannuleerd.   

9-11-2020 8 Duurzaamheidsregeling en regeling Herinrichtingskosten zijn 

akkoord. 

V.w.b. de Ongemakkenregeling wordt besloten te kiezen voor: 

uitbetaling (i.p.v. voucher), en uitbetaling op basis van de 

gemiddelde huur van het complex/straatdeel.  

 

9-11-2020 9 Akkoord met se Servicekosten 2021. Jan 

9-11-2020 10 Agenda HBO voortaan éérst ‘meningsvormend’, daarna 

‘informatief’. 
Jan 

9-11-2020 11 Duur van de HBO-vergadering wordt met half uur verlengd, met 

halverwege korte pauze. 
Jan 

 

 


