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CONCEPT 

Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99  

maandag 15 maart 2021 van 9.30 uur – 12.15 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)  

    mevrouw Desiree Ramada (aspirant bestuurslid) 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)   

Verslaglegging:  mevrouw Inge Brokken-Janssen (De Notulant) 

Afwezig:   de heer David Gloudemans (aspirant-bestuurslid) 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  

Aan de  agenda wordt aan agendapunt 3 toegevoegd: inschrijving verantwoordings-

sessies.  

 

2. Notulen bestuursvergadering 15 februari 2021 

Blz. 4, Omgangscode: de vraag wordt gesteld naar welke bijlage deze tekst verwijst. De 

tekst verwijst naar de adviesaanvraag van WBB aan HBO Wonen 99. De adviesaanvraag 

en de Omgangscode 2021-2024 zijn terug te vinden in Dropbox.  

Blz. 5, 2e bullit: de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) en de 

mogelijke consequenties daarvan zijn besproken met de jurist van WBB. Er is 5 jaar tijd om 

de statuten aan te passen. Thea wijst op een webinar die over dit onderwerp wordt 

gehouden en is bereid de HBO hierover te adviseren. Zij wijst op het feit dat 

bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn en hiervoor een verzekering kunnen afsluiten 

(bestuursaansprakelijksverzekering). Thea zal informatie over de Wbtr en een 

bestuursaansprakelijkheidsverzekering opzoeken en toesturen aan het bestuur.  

 

Hierop aansluitend meldt Jan dat de SHW nieuwe statuten gaat maken. Wim, Gerda en 

Henk zijn afgetreden als bestuurslid SHW en 2 mensen van het Bewonersplatform Breda 

(Piet Pas en Dave Moorhoff) zijn toegetreden tot het bestuur SHW en aangemeld bij de 

KvK. Ook Corrie Aerts wordt namens HBO Wonen 99 toegevoegd aan het SHW-bestuur. 
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Ben wordt secretaris, de overige leden SHW zijn bestuurslid. SHW gaat nu een nieuwe 

stichting oprichten en nieuwe statuten opstellen alsmede een rooster van aftreden. 

Zodra de nieuwe stichting is opgericht kunnen Gerda en Wim weer toetreden tot het 

bestuur van de nieuwe stichting. Op 19 maart a.s. vindt er wederom overleg plaats over 

de statuten.  

Thea brengt naar voren dat er bij een nieuw bestuur weer een nieuwe taakverdeling moet 

woden gemaakt. Daar moet over gesproken worden. Nergens is vastgelegd dat de 

voorzitter uit Breda moet komen. Wel moeten er eisen worden gesteld aan een 

voorzitter: de voorzitter moet een verbinder zijn en over de juiste leiderschapskwaliteiten 

beschikken. Woonplaats is daarbij van minder belang. Zij wil dit graag als aandachtspunt 

meegeven.  

Blz. 5, 4e bullit: het meegeven van een flyer aan nieuwe huurders is besproken met WBB. 

Thea wijst op het feit dat nieuwe huurders worden overstelpt met informatie en 

waarschijnlijk geen oog hebben voor een dergelijke flyer. Beter zou zijn dat WBB bij 

ondertekening van het huurcontract toestemming aan de nieuwe huurder(s) vraagt om 

het e-mailadres van de nieuwe huurder(s) door te geven aan HBO Wonen 99 zodat deze 

de nieuwsbrief kan toesturen en het adres kan opnemen in het bestand. WBB kan dan 

tegelijkertijd een korte uitleg geven over HBO Wonen 99. Een andere optie is dat nieuwe 

huurders een tasje met informatie en eventuele tegoedbonnen krijgen uitgereikt door 

een lid van een commissie. In dat tasje zou ook de flyer kunnen bijgevoegd. Dat kan 

echter alleen als er sprake is van een commissie. Door sommige CvH's wordt al een tasje 

uitgereikt, bijv. door een galerijvertegenwoordiger. Afgesproken wordt dat dit 

onderwerp in de werkgroep WOC zal worden besproken. 

 

Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.  

 

Actielijst:  

33 Blijft staan.  

01 Dit onderwerp zal ingebracht worden in de regiovergadering van 16 maart. 

06 Blijft staan.  

07 Actie is achterhaald: er is sprake van huurbevriezing. 

08 Is geagendeerd. Betrokkenen zullen het DB hierover berichten.  

09 Actie gereed. 

10 Geagendeerd. 

11 Actie gereed.  

12 Actie gereed. 
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Henk wijst op de onlangs toegezonden nieuwsbrief: daarin stond dat iedereen een 

uitnodiging voor de jaarvergadering zou krijgen. Dit moet zijn: alle commissieleden. In de 

volgende nieuwsbrief zal dit gecorrigeerd worden.  

Jan merkt op dat de jaarvergadering nog moet worden voorbereid. Bij agendapunt 4 

(nieuwsbrief) zal dit punt besproken worden.  

 

3. Meningsvormend 

Voortgang jaardoelen 2021 

WOC 

De jaardoelen 2021 zijn door de werkgroep WOC vastgesteld.  

 

Jongerenwerkgroep 

Deze werkgroep heeft even stil gelegen maar komt volgende week weer bij elkaar om 

zaken op te pakken. Desiree zal checken of de jaardoelen 2021 al waren afgerond.  

 

Werkgroep PR 

Moet nog bij elkaar komen en jaardoelen 2021 formuleren.  

 

Intermediair 

Deze werkgroep heeft geen jaardoelen maar is actief als dat gevraagd wordt.  

HBO Wonen 99 bemiddelt momenteel bij een aantal complexen:  

 

Heyhoef  

Er is discussie over het aanbrengen van deurdrangers: het gaat om hele zware deuren en 

dat betekent dat mensen met een rollator etc. niet zelf de deur kunnen openen. Dit issue 

speelt al jaren, maar nog steeds is er geen oplossing. Vanaf januari is dit punt weer 

opgepakt en is er contact opgenomen met de woonconsulent. De volgende stap is dat er 

navraag wordt gedaan naar de kosten en dat alles weer opnieuw wordt onderzocht. Als 

de prijs van deurdrangers het struikelblok is dan dient er naar andere oplossingen voor 

toegankelijkheid gezocht te worden. In dit kader wordt genoemd: beperking van de 

doelgroep van het complex. Daarnaast zou ook de VvE een complicerende factor zijn. 

Daarmee wordt nu contact gezocht en ook de brandweer zal betrokken worden.  

Thea stelt dat WBB moet zorgen voor een veilige en toegankelijke toegang tot een 

complex en hiervoor verantwoordelijk is. Zij adviseert om dit onderwerp te bespreken in 

het regio-overleg. Het complex moet goed toegankelijk zijn voor alle bewoners. 

Afgesproken wordt dat dit onderwerp in het regio-overleg wordt aangekaart.  
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Paletplein  

De Coolenflats hebben een brandtrap die 10 meter boven de grond ophoudt. Door WBB 

wordt steeds gesteld dat hieraan wordt gewerkt, maar het duurt veel te lang. Volgens 

WBB zou er een stukje grond van 1,5 m2 moeten worden aangekocht maar juist in dat 

stukje grond liggen kabels en leidingen van Essent. HBO krijgt moeilijk inzicht in de 

materie en de woonconsulent heeft geen informatie. Vanuit het bestuur wordt de optie 

van een uitschuifbare trap genoemd. Er hoeft toch niet persé een vaste trap te komen? 

Thea wijst op een voorbeeld in Arnhem waar sprake was van een brand op de  

1e verdieping zonder trap. Daarbij zijn mensen overleden. Zij verwijst naar de notulen van 

het HBO-bestuur van 6 januari 2020 waar gesproken is over extra aandacht voor 

brandveiligheid en het uitnodigen van de brandweer. Het thema Brandveiligheid dient 

geagendeerd te worden in het regio-overleg en staat al vanaf 2019 op de actielijst van het 

regio-overleg.  

 

Brücknerlaan  

Het complex Brücknerhage kampt met gladheidsproblemen op de galerijen als de vloer 

nat is. Hiervan zijn foto's en een filmpje gemaakt en opgestuurd aan Lidewij. De afspraak 

is gemaakt dat de woonconsulent erbij wordt gehaald als het regent om dit zelf te 

kunnen aanschouwen. WBB heeft voorgesteld om extern onderzoek uit te laten voeren 

en als blijkt dat de vloer glad is dan zal WBB de kosten voor aanpassing betalen en zo niet, 

dan zijn de kosten voor de bewoners zelf. Het HBO-bestuur is van mening dat kosten 

nooit voor rekening van bewoners mogen komen. Het probleem speelt alleen als de vloer 

nat is. Als het droog is is er niets aan de hand.  

 

Afgesproken wordt dat er voortaan één agendapunt Voortgang ontwikkelingen 

werkgroepen zal zijn en geen afzonderlijk agendapunt over de jaardoelen.  

 

Rooster van af-/aantreden aspirant bestuursleden 

Thea heeft naast de planning voor de jaarvergadering ook het rooster van af-/aantreden 

bestuursleden aangeleverd. De aspirant-bestuursleden worden gevraagd om bij de 

voorzitter te melden of zij wel of niet benoemd willen worden.  

Thea merkt op dat bij gelijktijdige benoeming van de nieuwe bestuursleden deze 

tegelijkertijd over 4 jaar aftreden. Om continuïteit te bewaren is het misschien beter om 

in het rooster een splitsing te maken van aftreden. Zodra definitief bekend is welke 

nieuwe bestuursleden benoemd willen worden zal hier naar gekeken worden. 
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Wat betreft de jaarvergadering: door het RIVM is aangegeven dat het niet waarschijnlijk is 

dat er fysieke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in mei. Misschien is het beter om de 

jaarvergadering te verplaatsen naar het najaar?  

Door de voorzitter wordt aangegeven dat bepaalde zaken in mei digitaal zullen worden 

verzonden. Genoemd worden: het jaarverslag 2020, de planning 2021, het verslag van de 

kascommissie, het voorstel voor benoeming nieuwe bestuursleden en het secretarieel 

jaarverslag. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal aandacht worden geschonken aan de 

jaarvergadering en het plannen van een nieuwe datum in het najaar.  

 

4. Informatief 

Mededelingen, ingekomen stukken, Woonbond  

Henk meldt dat hij telefonisch heeft gesproken met de Woonbond die graag 'uitgenodigd 

wil worden voor een kopje koffie zodra dit weer kan'. De Woonbond heeft nieuwe 

mensen in dienst en wil haar dienstverlening uitbreiding. Voor de HBO Wonen 99 is er 

geen reden om zich aan te sluiten bij de Woonbond: de tarieven zijn hoog en Thea is als 

adviseur al verbonden aan de organisatie. Gezamenlijk koffie drinken kan altijd.  

 

Voortgang ontwikkelingen HBO Wonen 99-werkgroepen 

WOC  

Speerpunt voor dit jaar is: het houden van een belronde. Deze heeft reeds 

plaatsgevonden en tevens is de belronde al gedeeltelijk geëvalueerd. Dit heeft o.a. geleid 

tot de bemiddeling bij Brücknerhage. Inmiddels is ook de jaarlijkse enquête uitgezet 

onder de CvH's. De resultaten zullen nog uitgewerkt worden. Inmiddels is er ter promotie 

geflyerd in 4 complexen en is een standaardmail verstuurd aan potentiële kandidaten. De 

CvH's Heubach en Heyhoef zijn opgeheven.  

 

Uit de belronde zijn signalen ontvangen dat de communicatie met de woonconsulenten 

stroef verloopt. Daarom zal de werkgroep WOC met de afzonderlijke woonconsulenten in 

gesprek gaan. Verwacht wordt dat corona als oorzaak zal worden genoemd, maar juist de 

woonconsulenten dienen naar mogelijkheden te zoeken om met de CvH's in contact te 

treden.  

Jan oppert de mogelijkheid om met de werkgroep WOC hierover in overleg te treden met 

Lidewij. Dan kan tevens worden aangeven dat HBO Wonen 99 de huurders vanwege 

privacy niet zelf kan bereiken. In ieder geval zullen de signalen uit de belronde en de 

enquêtes geïnventariseerd en geanalyseerd worden. In beeld zal worden gebracht waar 

de commissies tegenaan lopen en om welke woonconsulenten/onderwerpen het gaat.  

Dit kan dan met Lidewij besproken worden. HBO Wonen 99 staat voor het behartigen van 
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de belangen van huurders en ook van die van de  CvH's. Gewezen zal worden op de 

inspanningsverplichting die WBB heeft naar de huurders. Brandveiligheid is een goed 

voorbeeld; daarvoor zal verwezen worden naar het Participatiereglement.  

 

Slipjachtpad / Antilopenweg 

HBO Wonen 99 is om advies gevraagd inzake dit voorgenomen renovatieproject en is 

hierover positief. De bedoeling is om in januari 2022 met het traject te starten. WBB 

verwijst bij de voorwaarden naar de Omgangscode 2015-2020 maar inmiddels is er een 

nieuwe Omgangscode opgesteld. Het bestuur is van mening dat in dit project de huurders 

zijn bevraagd op grond van de oude Omgangscode. 70% van de huurders dient met de 

voorwaarden akkoord te gaan. Daarom zal de oude Omgangscode worden aangehouden.  

Onder de bewoners is een enquête gehouden en van 19 van de 47 bewoners is deze 

retour ontvangen. Daarbij werd duidelijk dat er prijs wordt gesteld op een nieuwe 

badkamer, toilet en keuken. Er is sprake van vocht, tocht en een slechte ventilatie. 

Sowieso zal er groot onderhoud en schilderwerk plaatsvinden.  

 

Voor het verduurzamen van de woningen dient 70% van de huurders hiermee akkoord te 

gaan. Lukt dit niet dan zullen de plannen aangepast moeten worden. Het is waarschijnlijk 

dat WBB zal kiezen voor een individuele benadering. Zodra er meer informatie wordt 

verstrekt aan de huurders dient HBO Wonen 99 betrokken te worden, temeer omdat er 

nog maar één deelnemer van de klankbordgroep over is. Nagegaan moet worden of HBO 

Wonen 99 is toegevoegd aan de mailingslijst van dit project. Zakia zal hierover 

afstemmen met David en tevens bij hem navragen of het advies van HBO Wonen 99 over 

dit renovatieproject al verstuurd is.  

 

In het tweede kwartaal van 2022 start nog een groot onderhoudsproject: de complexen 

aan de Azuurweg-Purperstraat. Hiervoor dient tijdig een werkgroep gevormd te worden.  

 

Nieuwsbrief 

Iedereen wordt weer verzocht om punten aan te dragen voor de nieuwsbrief. In ieder 

geval zal aandacht worden besteed aan de jaarvergadering. Ook kan vermeld worden dat 

de nieuwe Woningwet is geëvalueerd en dat corporaties weer mogen gaan investeren in 

leefbaarheid. De nieuwe nieuwsbrief staat gepland voor 25 maart, maar geopperd wordt 

dat het beter is om de nieuwsbrief kort voor het Paasweekend te versturen (1 april).  

Andere onderwerpen voor de nieuwsbrief zijn de enquête-resultaten, de nieuwe website 

en Young 99.  
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Enquête  

Jan is de antwoorden op de enquêtevragen aan het uitwerken en zal de resultaten op  

26 maart voorleggen aan de werkgroep WOC om gezamenlijk conclusies te trekken. Er zal 

een vergelijking worden gemaakt met de resultaten uit de enquête van vorig jaar en 

daarbij meenemen dat corona afgelopen jaar een rol heeft gespeeld.  

Vervolgens zal er worden teruggekoppeld naar het HBO-bestuur.  

De resultaten zullen na bespreking in het bestuur worden afgestemd met WBB en de 

acties die hieruit volgen zullen teruggekoppeld naar de commissieleden. Tevens zullen de 

conclusies/acties in het regio-overleg worden besproken.  

 

De resultaten van de belronde moeten nog uitgewerkt worden. Daarbij is het lastig dat 

niet alle resultaten op dezelfde manier zijn teruggekoppeld. Dit zal besproken worden in 

het overleg van de werkgroep WOC op 26 maart 2021.  

 

Verantwoordingssessies  

Afgesproken wordt dat Zakia de sessie van 14 maart 2022 in Tilburg-Centrum over zal 

nemen van Jan. Jan zal dit doorgeven aan WBB. (actie)  

 

5. Uit het SHW-overleg:  

Huurcontract   

Ben is van mening dat het verkeerde document (oud document) is toegestuurd. Daarin 

staat nog steeds dat er geen (tuin)meubels op het balkon geplaatst mogen worden.  

 

Omgangscode 

Er ligt een adviesaanvraag inzake de Omgangscode bij het SHW. Het SHW heeft hierin 

adviesrecht maar WBB zal waarschijnlijk van het advies afwijken.   

 

Huuraanpassing  

De huurprijzen voor sociale huurwoningen worden bevroren en  voor DAEB-woningen is 

een verhoging van maximaal 1,4% toegestaan. Er is gevraagd om een verhoging van de 

servicekosten door te kunnen voeren maar het voorstel is om dit uit te stellen naar 

volgend jaar.  

  

6. Rondvraag en sluiting 

▪ Corry meldt dat de werkgroep inzake het project Prikkelarm wonen in Tilburg-Noord 

nooit meer iets heeft vernomen. Deze werkgroep is opgericht conform het 

Woonconvenant Tilburg-Noord.  
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Het pilotproject Prikkelarm wonen zou uitgevoerd worden in Tilburg-Noord en 

Stappegoor. Het gaat om huisvesting van bijzondere doelgroepen.  

Jan verwijst hiervoor naar de Stuurgroep waar dit onderwerp terug zou komen. Na 

overleg wordt besloten om dit onderwerp aan de orde te stellen in de eerstvolgende 

SBO-vergadering en te informeren naar de stand van zaken.  

▪ Zakia meldt dat zij niet aanwezig kan zijn bij het regio-overleg. Zij vraagt zich af of het 

rapport van Explica daar besproken wordt en mogelijk een vervolg krijgt.  

Thea legt uit dat het rapport door WBB is gebruikt als input voor het jaarplan 2021. 

Drie weken terug heeft daarover een bijeenkomst plaatsgevonden en is er toelichting 

gegeven. Betaalbaar wonen is een speerpunt van het Ondernemingsplan en in het 

regio-overleg kan gevraagd worden om een speerpunt uit het Ondernemingsplan 

voor dit overleg te agenderen.  

▪ Henk informeert naar de eerste ervaring van Ingrid bij de SBO-vergadering. Deze was 

positief.  

▪ Ingrid heeft een rooster gemaakt voor het roulerend voorzitterschap bij het regio-

overleg. Zij zal dit aan alle bestuursleden toesturen. (actie) 

▪ Thea complimenteert de HBO Wonen 99 met de nieuwe website en vraagt zich af of 

de website gebruikt kan worden om e-mailadressen van bezoekers te achterhalen. 

Afgesproken wordt dat Jan op de website een mogelijkheid zal opnemen voor 

bezoekers om zich aan te melden voor de nieuwsbrief.  

 

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

sluit de vergadering om 12.17 uur.   

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 12 april 2021 om 09.30 uur. 

 

 

 

 

Jan Zaunbrecher, voorzitter      Henk Dankers, secretaris 
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AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST    geactualiseerd op 15 maart 2021 

 

12-10-2020 

18-01-2020 

33 Data voorstellen voor bijeenkomst werkgroep PR, eventueel in 

combinatie met de werkgroep Jongeren.  

Aandacht schenken aan Jaardoel 2020 punt 4.  

Jan 

18-01-2020 01 In de regiovergadering zal geïnformeerd worden naar het 

jaarplan 2021 van WBB dat mogelijk gebruikt kan worden als 

input om in een samenwerking met WBB bepaalde  punten 

verder uit te werken (groot onderhoud en speerpunten inzake 

wijken die extra aandacht zouden krijgen.)  

DB 

18-01-2020 06 Evaluatie met aspirant-bestuurslid.  DB - David 

15-02-2021 08 Bij de voorzitter melden of men voor benoeming in aanmerking 

wil komen.  

asp.bestuur

sleden 

15-03-2021 12 Informatie over de Wbtr en een bestuursaansprakelijkheids-

verzekering opzoeken en toesturen aan het bestuur. 
Thea 

15-03-2021 13 Opties in werkgroep WOC bespreken om nieuwe huurders 

bekend te maken met HBO Wonen 99. 
WOC 

15-03-2021 14 Checken of de jaardoelen 2021 van de werkgroep Jongeren al 

zijn afgerond. 
Desiree 

15-03-2021 15 Toegankelijkheid complex Heyhoef bespreken in regio-overleg. HBO 

15-03-2021 16 Thema brandveiligheid agenderen voor regio-overleg. HBO 

15-03-2021 17 In rooster van aftreden nieuwe bestuursleden splitsing 

aanbrengen zodat niet alle nieuwe bestuursleden na 4 jaar 

tegelijk aftreden. 

Thea 

15-03-2021 18 In de eerstvolgende nieuwsbrief zal aandacht worden 

geschonken aan de jaarvergadering en het plannen van een 

nieuwe datum in het najaar. 

voorzitter 

15-03-2021 19 De signalen uit de belronde en de enquêtes zullen 

geïnventariseerd en geanalyseerd worden door de werkgroep 

WOC en vervolgens met andere partijen worden afgestemd 

(bestuur, WBB). 

WOC 

15-03-2021 20 Bij David navragen of het advies van HBO Wonen 99 over het 

renovatieproject Slipjachtpad/Antilopenweg al verstuurd is en 

informeren of HBO Wonen 99 op de mailinglist staat aan wie 

informatie over dit project wordt toegestuurd. 

Zakia  

15-03-2021 21 Aan WBB doorgeven dat Zakia de verantwoordingssessie van 

14 maart 2022 in Tilburg-Centrum over zal nemen van Jan. 
Jan 
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15-03-2021 22 Pilotproject Prikkelarm wonen aan de orde te stellen in de 

eerstvolgende SBO-vergadering en informeren naar de stand 

van zaken.  

Ingrid/Jan 

15-03-2021 23 Rooster voor het roulerend voorzitterschap bij het regio-

overleg toesturen aan alle bestuursleden.  
Ingrid 

15-03-2021 24 Op de website een mogelijkheid opnemen voor bezoekers om 

zich aan te melden voor de nieuwsbrief. 
Jan 

 

PERMANENTE ACTIES  

 

18-01-2021 01 Informatie tbv de nieuwsbrief insturen aan Thea. allen 

15-03-2021 02 Informatie aanleveren met betrekking tot de nieuwe Wet 

bestuur en toezicht rechtspersonen. 

Thea 

15-03-2021 03 Geen afzonderlijke agendapunten Jaardoelen en Voortgang 

werkgroepen meer, maar één agendapunt: Voortgang 

werkgroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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