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Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99  

maandag 12 april 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)  

    de heer David Gloudemans (aspirant-bestuurslid) 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

Afwezig:   mevrouw Desiree Ramada (aspirant bestuurslid)  

  

Verslaglegging:  mevrouw Inge Brokken-Janssen (De Notulant)   

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Aan de agenda wordt als 

agendapunt 10a toegevoegd: (een draaiboek voor) de geplande jaarvergadering.  

 

2. Notulen bestuursvergadering 15 maart 2021 

Blz. 1, punt 2, nieuwe statuten: Corrie dient toegevoegd te worden als bestuurslid SHW.  

Blz. 2, punt 2, tasjes meegeven aan nieuwe huurders: dit kan alleen bij een complex waar 

een CvH is.  

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat alle nieuwe huurders een tasje ontvangen 

van WBB met daarin een flyer over HBO Wonen 99. Jan zal bij Lidewij navragen wat er in 

het tasje zit. In ieder geval dienen daarin de contactgegevens van de buurtbeheerder en 

de wijkconsulent te zitten. Misschien is dit ook een bespreekpunt voor de werkgroep PR.  

Blz. 3, Heyhoef: contact zoeken met brandweer en VvE is nog niet aan de orde.  

Contacten verlopen via de woonconsulent aangezien de CvH is gestopt. De 

woonconsulent is echter traag met reageren.  

Blz. 4, rooster van aftreden: Thea heeft een conceptrooster gemaakt en geplaatst in 

Dropbox. Dit onderwerp komt bij agendapunt 4 aan de orde.  

Blz. 6, Slipjachtpad: 70% van de huurders moet met de voorwaarden akkoord gaan. Dit 

wordt aangepast in de tekst.  

Blz. 7, punt 6, prikkelarm wonen: het proces loopt, voorbereidingen zijn gestart.  

Het verslag wordt met deze aanpassingen vastgesteld.  
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Actielijst:  

08 Alle kandidaat-bestuursleden willen benoemd worden. 

12 Is toegezonden en het is nu aan de HBO om te bezien wat hiermee gedaan wordt.   

16 Jan zal via het SBO informeren hoe TBV dit heeft geregeld met de Coolenflat aan 

 de Hart van Brabantlaan.  

De volgende actiepunten zijn afgewerkt of kunnen vervallen: 

06 - 08  - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24.  

 

3. Mededelingen, ingekomen stukken  

Geen bijzonderheden.  

 

4. Rooster van af-/aantreden aspirant bestuursleden 

Via Dropbox wordt een concept-rooster van aftreden getoond. Corrie zal hieraan nog 

worden toegevoegd. Zij is aangetreden in 2019 en herkiesbaar in 2023. Aangezien er vier 

nieuwe bestuursleden zijn dient er een uitsplitsing gemaakt te worden zodat de 

continuïteit van bestuur gewaarborgd wordt. In ieder geval is iedereen na  

vier jaar weer herkiesbaar; er is geen sprake van een maximale zittingsduur. Benoeming 

en herbenoeming vinden plaats in de jaarvergadering.   

De afspraak wordt gemaakt dat Thea een nieuw voorstel zal maken, rekening houdend 

met de data van dezelfde functies (bijv. voorzitter - vice-voorzitter niet tegelijkertijd 

aftredend).  

 

5. Voortgang jaardoelen 2021 / ontwikkelingen werkgroepen 

PR (David) 

Er dient alsnog een afspraak gemaakt te worden voor deze werkgroep.  

 

Intermediair (Jan) 

Brücknerhage 

Volgens de CvH heeft WBB aangegeven dat de gladde vloer voldoet aan de eisen voor 

stroefheid en dat eventuele maatregelen voor rekening van de huurders komen. De CvH 

wil het hierbij laten. Thea stelt voor dat er navraag wordt gedaan naar het onderzoek 

hierin en de eisen die gesteld zijn. Afgesproken wordt dat bij de CvH zal worden 

nagevraagd of de CvH nog iets verwacht van de HBO, bijv. dat zij navraag doet bij WBB 

over de eisen van stroefheid. 
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WOC (Zakia)  

▪ Zakia meldt dat een belronde heeft plaatsgevonden en dat naar aanleiding daarvan 

een overleg zal plaatsvinden met de woonconsulenten om zaken te bespreken. Zakia 

zal een mail rondsturen naar de WOC-leden met een datumvoorstel.  

▪ Gemeld wordt vervolgens dat de Meulemanstraat geen CvH meer heeft. Er is actie 

uitgezet om een derde CvH-lid te werven.  

▪ In de Reinevaerstraat is geflyerd en dit heeft drie reacties opgeleverd. Getracht zal 

worden een afspraak te maken en een nieuwe CvH te starten.  

▪ Er is wederom een reactie ontvangen op de Nieuwsbrief van een mevrouw met 

aantijgingen richting de penningmeester. De mail wordt voor kennisgeving 

aangenomen.  

 

Jongeren (David) 

David meldt dat er binnenkort een afspraak gemaakt zal worden. Thea meldt dat Omroep 

Tilburg op zoek is naar nieuws, met name voor jongeren. Zij geeft een telefoonnummer 

door aan David.  

 

6. Financiën 

De penningmeester verwijst naar het financiële overzicht met daarin de verantwoording 

2020. De (hoge) verenigingskosten hebben te maken met de werving en sollicitaties van 

nieuwe bestuursleden. De kosten van informatievoorziening hebben betrekking op de 

Nieuwsbrief. Op enkele posten is minder uitgegeven dan begroot vanwege corona.  

 

7. Afrekening verwarming Techem 

Er is vertraging op de jaarlijkse afrekening en in het bedrag 'overig' zit een stevige 

verhoging. Aangezien de meeste mensen een bedrag retour krijgen wordt hierop 

nauwelijks gereageerd, maar toch is er sprake van een behoorlijke verhoging van een 

aantal posten.  

De penningmeester licht toe dat de afrekening plaatsvindt over een kalenderjaar en 

meestal in maart wordt verzonden. WBB heeft aangegeven dat de cijfers van Techem 

deze week verwacht worden en dat de huurders dit jaar de afrekening vóór 1 juli zullen 

ontvangen. Thea concludeert hieruit dat de afrekening wordt meegenomen in de 

afrekening servicekosten die ook vóór 1 juli moet plaatsvinden. Dit is echter niet 

gecommuniceerd door WBB. Volgens Ben is er sprake van afzonderlijke afrekeningen.  

Thea meldt dat zij bij een andere klant heeft ervaren dat 80% van de afrekening 

servicekosten niet klopt. Er zou sprake zijn van een verkeerde berekeningsmethodiek.  
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Servicekosten hebben betrekking op de algemene ruimten. De bedoeling is dat 

servicekosten door de woonconsulent worden besproken met de bewoners van een 

complex. Huurders hebben instemmingsrecht in de verschillende posten van de 

servicekosten en kunnen bijv. wensen uiten over het groenonderhoud, de verlichting etc. 

Om deze door te kunnen voeren dient 70% van de bewoners daarmee akkoord te gaan.   

Afgesproken wordt dat Thea een conceptmail zal opstellen naar Lidewij om navraag te 

doen over de afrekening van Techem. Daarnaast zal met de woonconsulenten worden 

gesproken over de servicekosten. Hierin ligt een taak voor de werkgroep WOC.  

  

8. Projecten Groot Onderhoud 

▪ Vanuit HBO Wonen 99 zijn aanbevelingen gedaan richting de CvH Slipjachtpad/ 

Antilopenweg. Als reactie is vernomen dat de CvH de HBO op de hoogte zal houden.  

▪ In de Azuurweg - Purperstraat wil WBB in het tweede kwartaal 2022 groot onderhoud 

gaan doen. Bij deze complexen is er geen CvH. De woonconsulent is Dorothy Hoffland 

en voor haar is het niet duidelijk naar wie e-mails gestuurd moeten worden. 

Geïnventariseerd wordt wie in dit project wil participeren. Dat zijn Zakia - Ingrid - Ben 

en Jan. Jan zal de e-mailadressen doorgeven aan Dorothy.  

 

9. Jaarverslag Woning In Zicht /rapport Explica 

Jan licht toe dat het eerlijk verdelen van de woonruimte onderdeel uitmaakt van het 

rapport Explica.  

Het gebeurt vaak dat mensen zich 'voor alle zekerheid' laten inschrijven, maar niet 

daadwerkelijk op zoek zijn naar een woning. Daar staat tegenover dat juist veel jongeren 

op zoek zijn naar woonruimte, maar nog geen kans hebben gehad om inschrijfduur op te 

bouwen en daardoor buiten de boot vallen. Thea licht toe dat er te weinig doorstroming 

is omdat er geen (geschikte) woningen beschikbaar zijn. Corporaties bouwen te weinig 

en zouden meer seniorenwoningen moeten bouwen. Helaas zijn er maar weinig locaties 

waar nog gebouwd kan worden. Door doorstroming te bieden aan ouderen komen er 

juist eensgezinswoningen vrij voor gezinnen. Aangezien er nu veel kantoorcomplexen 

leeg staan zou bekeken kunnen worden hoe deze omgebouwd kunnen worden tot 

huisvesting voor jongeren. De thema's 'doorstroming' en 'woonruimteverdeling' zouden 

onderwerpen kunnen zijn voor het regio-overleg. Het is goed om te bezien hoe een 

eerlijke verdeling tot stand kan komen en met welke factoren daarbij rekening moet 

worden gehouden. Een rol daarbij spelen ook andere doelgroepen: arbeidsmigranten, 

statushouders en mensen die van intramurale zorg verhuizen naar extramurale zorg (bijv. 

beschermd wonen, woning met begeleiding). Vanuit het ministerie ligt er een zware 
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verplichting vanuit het ministerie om woningen aan te bieden aan statushouders, maar 

het aanbod van woningen is schaars. 

In dit verband wordt opgemerkt dat het vreemd is dat WBB ook woningen in de verkoop 

heeft. Het is goed om in het regio-overleg na te vragen wat de strategie daarvan is. Thea 

zal dit onderwerp insturen voor het regio-overleg.  

 

10. Enquête / belronde  

Enquête 

De enquête is geïnventariseerd, er zijn nog geen conclusies getrokken. In Dropbox zijn 

alle ingevulde enquêtes terug te vinden. De antwoorden zijn in grafieken uitgewerkt.  

Vier van de 24 CvH's hebben de enquête niet ingeleverd en krijgen geen vergoeding. Bij 

een nieuwe belronde zal geïnformeerd worden waarom de enquête niet is ingevuld. Het 

kan zijn dat enkele nieuwe commissies het moeilijk vinden om gegevens in te vullen over 

het afgelopen jaar.  

Alle antwoorden worden vervat in een analyse. Gebleken is wel dat heel veel commissies 

geen contact hebben gehad met WBB terwijl dit een wettelijke verplichting is. Minder dan 

de helft is dan ook tevreden over het overleg met WBB. Uit de antwoorden blijkt dat WBB 

niet proactief is inzake communicatie/overleg met de CvH's en dat afspraken niet altijd 

worden nagekomen. Afgesproken wordt dat Thea een conclusie/analyse zal maken van 

de antwoorden en hiervan een opzetje zal maken. Deze zal vervolgens door een 

werkgroepje (bestaande uit Jan en Zakia) verder worden uitgewerkt in een presentatie.  

 

Belronde 

Jan heeft de antwoorden van de belronde geïnventariseerd. Ook hier blijkt uit de 

antwoorden dat er weinig contact met WBB is geweest in het afgelopen jaar, terwijl 

wettelijk is geregeld dat er minimaal éénmaal per jaar overleg dient plaats te vinden met 

een complex over de servicekosten. Vaak is Corona hiervan de oorzaak geweest. De 

uitslagen van de belronde zullen bij de enquête worden gevoegd en in de uitwerking 

worden meegenomen. Met een aantal commissies zal vervolgens overleg worden 

geïnitieerd worden om te achterhalen wat er precies speelt. De resultaten daarvan zullen 

worden meegenomen naar het overleg met de woonconsulenten. 

 

10a. Jaarvergadering 

Henk heeft een draaiboek opgesteld voor de jaarvergadering. De vraag wordt gesteld of 

deze fysiek (in het najaar) of digitaal (voor 1 juli) zal plaatsvinden. In de Spoedwet is 

geregeld dat er 4 maanden uitstel mogelijk is.  
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Het bestuur besluit om een digitale jaarvergadering te houden. Dat betekent dat er op 

korte termijn een kascommissie moet worden samengesteld die de stukken moet 

controleren. Daarvoor worden enkele namen van kandidaten aangedragen.  

Op 25 mei staat er een regio-overleg gepland en dan worden de resultaten van de 

enquête besproken. Kort daarna zullen de stukken voor de jaarvergadering verspreid 

worden via de Nieuwsbrief.  

 

11. Rondvraag en sluiting 

• Zakia heeft een bijeenkomst bijgewoond van WBB inzake de visie-ontwikkeling 

maatschappelijke zorg en zal de presentatie daarvan delen.  

• Vervolgens meldt Zakia dat zij niet aanwezig kan zijn bij de HBO-vergadering van  

25 mei 2021. Omdat deze datum ook voor Thea moeilijk is wordt de vergadering 

verplaatst naar 17 mei 2021.  

• Corrie informeert bij wie klachten kunnen worden gedeponeerd over de schoonmaak. 

Geantwoord wordt: bij de woonconsulent of de buurtbeheerder.  

• Thea zal een voorstel rooster van afteden aan iedereen toesturen.  

 

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

sluit de vergadering om 12.12 uur.   

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 17 mei 2021 om 09.30 uur. 

 

 

 

 

Jan Zaunbrecher, voorzitter      Henk Dankers, secretaris 
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AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST    geactualiseerd op 12 april 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.  

David 

 

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 

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. 

Via SBO bij TBV navragen hoe dit is geregeld bij de Coolenflat 

aan de Hart van Brabantlaan. 

HBO 

Jan 

15-03-2021 17 Voorstel voorleggen voor rooster van aftreden en voorkomen 

dat niet alle nieuwe bestuursleden na 4 jaar tegelijk aftreden en 

ook niet bestuursleden met dezelfde functies (voorzitter - vice-

voorzitter). 

Thea 

12-04-2021 25 Bij Lidewij navragen wat er aan informatie zit in het tasje dat 

nieuwe huurders van WBB ontvangen. In ieder geval dienen 

daarin contactgegevens van buurtbeheerder en 

woonconsulent te zitten. Bij voorkeur ook info over HBO 

Wonen 99. 

Jan  

12-04-2021 26 Bij de CvH Brücknerlaan navragen of er nog actie van HBO 

Wonen 99 wordt verwacht, zoals bijv. het opvragen van de 

eisen van stroefheid. 

WOC 

12-04-2021 27 Datumvoorstel rondsturen aan leden WOC voor overleg met 

woonconsulenten. 
Zakia 

12-04-2021 28 Contact opnemen met geïnteresseerden uit de Reinevaerstraat 

ten behoeve van het oprichten van een CvH Reinevaerstraat  
WOC 

12-04-2021 29 Conceptmail opstellen naar Lidewij om navraag te doen over de 

afrekening van Techem. 
Thea 

12-04-2021 30 Met de woonconsulenten zal worden gesproken over de 

servicekosten. 
WOC 
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12-04-2021 31 Aan Dorothy Hoffland e-mailadressen doorgeven van HBO-

bestuurders die betrokken worden bij het groot onderhoud van 

de Azuurweg-Purperstraat.  

Jan 

12-04-2021 32 In het regio-overleg navragen wat de strategie is achter de 

verkoop van sociale huurwoningen. 
Thea 

12-04-2021 33 ▪ Conclusie/analyse maken van de antwoorden op de enquête 

en hiervan een opzetje maken.  

▪ Deze zal vervolgens door een werkgroepje verder worden 

uitgewerkt in een presentatie. 

▪ De resultaten van de belronde zullen hierbij worden 

betrokken.  

▪ Met een aantal commissies zal vervolgens overleg worden 

geïnitieerd worden om te achterhalen wat er precies speelt. 

De resultaten daarvan zullen worden meegenomen naar het 

overleg met de woonconsulenten. 

Thea 

 

Jan/Zakia 

 

 

 

WOC 

 

 

 

12-04-2021 34 Kascommissie samenstellen. DB  

12-04-2021 35 Presentatie delen van de WBB-bijeenkomst inzake de visie-

ontwikkeling maatschappelijke zorg. 
Zakia 

 

 

 

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.  
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