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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van  
Maandag 5 januari 2015, 09.30-11.30 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort  
mevrouw Marian Dickens 

     de heer François van den Dries 
     mevrouw Ger Heerdink      
      
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
      
 
Afwezig m.b.:     de heer George Herders (adviseur) 
 

 
1. Opening 

Nadat iedereen elkaar het allerbeste heeft toegewenst voor dit nieuwe jaar, opent 
voorzitter Peter deze eerste bestuursvergadering in 2015. 
 

2. Mededelingen  
Omdat George nog aan het revalideren is, is hij nu niet aanwezig. Naar verwachting mag 
hij vanaf februari weer zelf autorijden en is dan in staat om de vergaderingen weer bij te 
wonen. 
 
Bernie stelt haar collega Hannie Janssen voor. Hannie zal voortaan Bernie bij het HBO 
gaan assisteren en een deel van het notuleerwerk voor HBO en SHW voor haar rekening 
gaan nemen.  Bernie zal op de achtergrond ondersteunende werkzaamheden voor HBO 
blijven doen, zoals zaken mee voorbereiden voor, en het notuleren van de 
jaarvergadering en de themabijeenkomsten.  
 

3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 27 oktober 2014 
Correcties: 
pag. 2, 7e bolletje: ‘plaatsen’ vervangen door ‘aanleveren’. (De commissies mogen 
informatie en foto’s aanleveren bij het secretariaat en het DB beoordeelt of en wat 
geschikt is voor plaatsing op de site van HBO). 
Pag. 2, onder punt 4 – SHW: ‘houden’ vervangen door ‘halen’ (gelijk halen). 
Pag. 3, onder SBO: ‘Henk’ vervangen door ‘Jan’ (Jan verstuurt de agenda en het verslag 
van SBO, alsook het verslag van de stuurgroep Convenant steeds door naar alle HBO-
leden, ter informatie).  
 
Met in achtneming van deze wijzigingen wordt het verslag als vastgesteld beschouwd. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 

• Een Excel-bestand met adressen van alle (commissies van) huurders van 
WonenBreburg heeft Harrie ontvangen, maar hij is bezig deze lijst te vervolmaken  
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zodat duidelijk is wie de commissies en de contactpersonen zijn. Daarna zal hij de 
lijst ook naar Henk mailen ten behoeve van het archief. 

• Ad energierekening merkt Marian op dat de afrekening van Techem normaliter in 
november komt, echter nu het is overgegaan naar WB hebben de huurders nog geen 
afrekening ontvangen. Voorts meldt zij dat de huurders in haar woningcomplex  een 
verhoging van 4 euro voor het water moeten betalen, terwijl – zoals ook in de krant 
stond - het water niet duurder is geworden. Zij hebben als huurders daar een brief 
van WonenBreburg over gekregen met de aankondiging van de verhoging van hun  
servicekosten omdat het water duurder zou zijn geworden. Ze zal deze punten in de 
komende Regiovergadering inbrengen.  

• Ad Nieuwjaarsreceptie is vorige keer afgesproken dat de bestuurders in principe 
plaatsnemen tussen het publiek en er geen afzonderlijke bestuurstafel wordt 
opgesteld. Peter zal de wethouder en andere externen persoonlijk welkom heten en 
ook zij kunnen willekeurig in de zaal een plek zoeken. De HBO-bestuursleden zullen 
herkenbaar zijn middels hun batch.  

 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 21: w.b. kopij aanleveren voor Venster, geeft Henk aan dat Eva Boon van 
WonenBreburg hen daarbij wil ondersteunen. (blijft p.m. op de lijst staan). 
Ad 17: Jan heeft de financiële afwikkeling geregeld voor de CvH Parkzicht alsook voor 
die van de Bredase Hoek. 
Ad 34: Jan heeft de begroting 2015 voorbereid en deze wordt wellicht in het komende 
Regio-overleg goedgekeurd.  
Ad 37: Henk heeft de bijeenkomst van de Woonbond op 15 december j.l. bijgewoond 
over de nieuwe Warmtewet. Per 1 juni worden o.b.v. WOZ-waarde van woning/complex 
en o.b.v. een bepaalde energie-index de hoogtes van de bijdragen berekend. Ook de  
omgevingsligging gaat meetellen in het nieuwe puntensysteem. Complexen krijgen een 
nieuw bloklabel. Vanuit het Rijk krijgen ze automatisch een tijdelijk indexnummer en bij 
wijzigingen moet de indexering door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan. 
Aangegeven wordt dat  het feitelijk een verkapte belastingheffing is. Te verwachten is dat  
de nieuwe regeling enkel tot een verhoging van de kosten voor huurders zal leiden.   
Ad 39: Henk zal een aantal uitgeprinte exemplaren van de documenten voor  oprichting 
van een CvH op kantoor neerleggen voor gebruik. Harrie zal hem de mail doorsturen met 
de digitaal aangereikte documenten van WonenBreburg. (actie: Harrie) 
 

4. Regiovergadering dinsdag 13 januari a.s. 
De volgende agendapunten vanuit HBO zullen worden ingebracht:  
1) Benchmarkonderzoek: Peter zal George via de mail vragen of hij dat onderzoek wil 

bekijken, dit ter voorbereiding op de komende Regiovergadering. 
2) Begroting HBO ter goedkeuring 
3) Omgangscode (ongemakkenvergoeding) / vaststelling Convenant Wonen 
4) Nieuwe bestuursstructuur WonenBreburg 
5) Enquête 2015: Gedrukte exemplaren worden tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt.   
 
Henk zal aan José Geboers deze punten doorgeven. (actie Henk). Zij notuleert deze 
vergadering voor het laatst en Jan regelt daarom voor haar een bloemetje (actie Jan) 
 
Peter deelt mee van Herman Touw een mail te hebben ontvangen waarin deze hem  
(onder embargo) informatie heeft gegeven over de nieuwe bestuursstructuur van 
WonenBreburg. Het personeel zal op de komende nieuwjaarsreceptie daarvan op de 
hoogte worden gesteld en pas daarna is deze informatie openbaar. 
 
Ger meldt zich af voor de Regiovergadering i.v.m. andere verplichtingen. 
 

5. SHW – WonenBreburg overleg 28 januari a.s. 
De voornaamste bespreekpunten zijn: 
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• Stand van zaken Warmtewet:  Daarin is gewijzigd dat schilwoningen geen vergoeding 
meer krijgen. In Tilburg is dat in het verleden niet goed naar de betreffende huurders 
gecommuniceerd; in Breda is de wijziging al eerder doorgevoerd. De schilwoningen 
zouden eerst tot max. 45% reductie op de energiekosten moeten krijgen.  
Henk meldt dat de huurders van de Mendelsohnflat die boodschap van NNatuurlijk 
nog  niet hebben ontvangen. Te verwachten is dat het gelijktijdig met de afrekening 
zal worden gecommuniceerd. 

• Kwestie m.b.t. de (nieuwe) omgangscode / convenant Wonen 
 
6. Mededelingen SBO, Convenant, Omgangscode 

Henk licht toe hoe in SBO-verband gesproken wordt over de nieuwe omgangscode en 
het afwijkende standpunt dat HBO WonenBreburg erover inneemt. De HBO’s van Tiwos 
en TBV hebben wel met de nieuwe Omgangscode ingestemd. Vanuit HBO 
WonenBreburg is aangegeven dat men hun kanttekeningen bij de omgangscode niet 
voldoende terugleest in de nieuwe omgangscode. Zolang er geen unaniem draagvlak is 
vanuit de HBO’s voor de omgangscode, mag het convenant Wonen volgens Henk ook 
niet worden getekend. Volgens Henk zou Aline Zwierstra iets anders suggereren en 
stellen dat er ‘dan géén omgangscode’ meer is. 
 
Peter licht toe dat ook in SHW-verband hierover uitvoerig met WonenBreburg is 
gesproken. Toen is geconcludeerd dat men het niet met elkaar eens was. Op voorstel 
van de directie is nu voorgesteld om op 20 januari a.s. ’s avonds opnieuw bijeen te 
komen om het gesprek over deze kwestie voort te zetten. De kwestie is dat vanuit HBO 
WonenBreburg en vanuit het SHW niet kan worden ingestemd met de voorgestelde 
omgangscode vanwege de verslechtering van de ongemakkenvergoeding. 
WonenBreburg wil een versobering doorvoeren m.b.t. de vergoeding voor vloeren, 
gordijnen en daarnaast minder weken ongemakkenvergoeding uitkeren. Vanuit SHW is 
aangegeven dat men deze bezuiniging die WonenBreburg eenzijdig nu neerlegt bij de 
huurders, niet terecht vindt. Bovendien gaat het op hun totale begroting slechts om een 
marginaal deel, want de komende jaren zullen er nog nauwelijks renovatieprojecten zijn. 
SHW stelt daarom dat de ongemakkenvergoeding voor slechts een paar complexen niet 
tot onoverkomelijk financiële problemen voor de corporatie zal leiden. Voor de complexen 
waar al renovatieprojecten in het afgelopen jaar zijn opgestart, dient de corporatie 
sowieso de ‘oude regeling’ van kracht te laten zijn. De vraag is of ze dat ook doen. 
Vanuit SHW zal men bij de directie erop blijven aandringen om de ‘oude regeling’ van 
kracht te laten zijn.  
Volgens Marian weegt nu al de vergoeding niet op tegen de ervaren overlast en de 
onkosten die huurders moeten maken. Zij spreekt uit eigen ervaring. 
Gesteld wordt dat WonenBreburg  wel het misbruik dat gemaakt wordt door stapeling van 
vergoedingen moet aanpakken, maar moet daarom niet de hele regeling gaan 
afschaffen.  
 

7. Lopende zaken van de Werkgroep Ondersteuning Commissies van Huurders 
(WOC) 
 
Verslag belronde 
Marian en Wilhelmien hebben alle commissies van huurders gebeld. Wederom is hen 
gebleken dat het erg op prijs wordt gesteld dat mensen ook op deze manier de 
gelegenheid krijgen hun verhaal te vertellen.  
Harrie heeft de bevindingen en de antwoorden op de vragen in een overzicht gezet en 
per commissie uitgelicht. Dit overzicht heeft hij eerder naar iedereen per mail gestuurd. 
De toelichting bij dit overzicht zal Harrie nogmaals naar iedereen mailen (actie: Harrie).  
 
Een paar algemene conclusies die hij heeft getrokken: De meeste commissies halen hun 
informatie uit de kranten. Veel commissies maken geen of te weinig gebruik van de 
spreekuren. Liever maakt men een afspraak voor een gesprek. Ook zijn er nog veel 
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commissies die niet de themabijeenkomsten van HBO bijwonen.  
 
Peter concludeert dat in grote lijnen de commissies de extra aandacht die zij krijgen  
middels de belronde wel waarderen, zo ook de jaarlijkse enquête.  
Dank aan Harrie voor het vele voorwerk voor de belronde, en dank aan Wilhelmien en 
Marian voor de uitvoering.   
 
De commissie Warmondstraat, in oprichting: 
Met de betrokkenen is de afspraak gemaakt dat, indien zij een informatiebijeenkomst 
organiseren, de werkgroep Ondersteuning Commissies van Huurders wel aanwezig kan  
zijn voor het geven van nadere informatie omtrent het reilen en zeilen van een 
commissie.  
Afgesproken wordt dat de werkgroep de komende weken met de betrokkenen van de 
commissie Warmondstraat in oprichting contact zal opnemen om te horen hoever men is 
met de plannen. (actie: Harrie/Wilhelmien of Marian) 
 
Commissie Vogelenzang (Don Sartostraat):  
Deze commissie wordt morgenavond (6 jan.) opgericht en zij komen daarvoor om 19.00 
uur naar het kantoor van HBO. Peter is helaas verhinderd, maar Harrie zal in opdracht 
van de voorzitter van HBO tekenen.  
 
Commissie Heikant:   
Deze commissie is inmiddels opgericht en actief. Harrie volgt - als bewoner en vrijwilliger 
bij De Heikant -  het reilen en zeilen van dichbij.  

 
Procedure bij beëindiging van commissies 
Omdat er rondom de financiële afhandeling van de CvH Bredase Hoek nogal wat 
miscommunicatie was, spreekt het bestuur nu af welke procedure voortaan beter te 
volgen teneinde zoveel mogelijk dit soort vervelende situaties voor alle betrokkenen te 
voorkomen. 
 
Als een commissie aangeeft te stoppen als commissie van huurders, dan geven zij dat 
doorgaans als eerste door aan het secretariaat van HBO (i.c. Henk). Ook als een 
commissie ‘als slapende’ wordt aangemerkt, is het goed als Henk dat weet. Henk zal het 
voortaan meteen doorgeven aan Harrie, Wilhelmien en Marian zodat zij als werkgroep 
kunnen bekijken of het zinvol is om er nog een gesprek aan te wagen. Als er echter bij de 
commissieleden geen animo meer is, dan dient de financiële afwikkeling z.s.m. te worden 
geregeld en die afwikkeling verloopt via Jan. Harrie zal in dat geval Jan erover 
verwittigen dat de commissie definitief het werk heeft neergelegd. De communicatie met 
de CvH’s loopt dus in principe via de werkgroep Ondersteuning Commissies. 
 
Harrie merkt op dat vorig jaar in een bestuursvergadering is afgesproken om een aantal 
commissies die op non-actief stonden, een half jaar te laten rusten. Na verloop van tijd 
willen zij als werkgroep nogmaals met de personen contact opnemen om te onderzoeken 
of er nog animo is om als commissie door te gaan.  
Peter beaamt dit en apprecieert dat zij als werkgroep vinger aan de pols houdt. Wel moet 
men erop blijven toezien dat men elkaar van de stand van zaken op de hoogte houdt. En 
duidelijk is dat dit soort miscommunicatie zoals met de mevrouw van de CvH Bredase 
Hoek niet altijd te voorkomen is.  
 

8. Grootonderhoud Kapelmeesterflat en Sweelincklaan 
Henk deelt mee dat er een modelwoning voor de Sweelincklaan vanmiddag (5 jan.) te 
bekijken is van 16.00-17.00 uur. Henk en Wilhelmien gaan er namens het HBO heen.  

 
9. Nieuwjaarsreceptie 14 januari a.s., voorbereiding, enquête en attentie 

Voor de vrolijke noot is gezorgd.  Ron (een diskjockey voor oudere mensen..) gaat de 
avond ouderwets en gezellig opluisteren met achtergrondmuziek.  
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Frank van Pamelen is ook benaderd, maar was helaas verhinderd. Hij is ook verhinderd 
de avond op te luisteren tijdens de jaarvergadering, want die valt in de meivakantie. 
  
Woensdag 14 januari a.s. zullen Jan en Henk met hulp van Ger, Wilhelmien en Marian 
om 4 uur op kantoor de  dozen met de nieuwjaarsattenties en boekwerk enquêtes 
ophalen en naar Boerke Mutsaers vervoeren. Als tip geeft Peter aan om een volgende 
keer een vervoersbusje van WonenBreburg voor dit soort transport te regelen. 
 
Henk regelt zoals altijd verder alle logistieke zaken bij Boerke Mutsaers en neemt voor de 
bestuursleden de batches mee (actie: Henk). Voor drankbonnen en hapjes 
(worstenbroodje) wordt gezorgd.  

 
10. Rondvraag 

Wilhelmien heeft een uitnodiging  gekregen van de commissie Reinevaerdstraat voor het 
bijwonen van hun nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 7 januari a.s.  Marian en 
Wilhelmien gaan erheen en ook Ger kijkt of ze mee kan gaan. 
De nieuwjaarsreceptie in Breda is op woensdag 21 januari a.s. 18.30 uur. De officiële 
uitnodiging daarvan heet nog niet iedereen ontvangen. Bezien wordt nog wie erheen 
gaat. 
 
François geeft alvast door dat hij voor de themavergadering op 18 maart a.s. is 
verhinderd i.v.m. de statenverkiezingen die dag en dan moet hij een stemlokaal 
bemannen. 
Het DB zal voor de volgende vergadering alvast een voorzet doen voor het programma 
voor de thema-avond van 18 maart a.s. (actie: DB). 

 
11. Overlegdata en bijeenkomsten in 2015: 

- De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland op: 2 februari, 9 maart, 13 april, 8  
juni, 8 september, 12 oktober, 23 november. 

- 2 themabijeenkomsten op: 18 maart en 14 oktober. 
- Jaarvergadering: 6 mei. 
- ‘Met de benen op tafel’ op: 28 augustus. 

 
12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Peter de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag, 2 februari 2015, 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 2 februari 2015 

 
 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.         geactualiseerd:  5 januari 2015 

 

Vergader-  

datum Nummer Inhoud 

Actie 
door 

Termijn 

08-09-2014 21 
Kwestie parkeerplaatsen Zandleij voor bewoners 
Postelstaete (Postelse Hoeflaan) t.z.t. opnieuw 
aankaarten bij directie WB. 

Peter t.z.t. 

08-09-2014 33 Actualiseren omgangscode – dit loopt! DB  
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05-01-2015 De discussie over de kwestie versobering 
ongemakkentoeslag wordt in SHW-verband gevoerd 
met directie WonenBreburg 

27-10-2014 

05-01-2015 
35 

Actuele adressenlijst CvH’s heeft Harrie ontvangen, 
wordt geüpdatet en zal hij daarna naar Henk mailen. 

Harrie  

27-10-2014 36 
Foto’s aanleveren bijeenkomst cie. Heubach t.b.v. 
plaatsing op website. 

Harrie 
 
 

05-01-2015 37 
Oprichtingsdocumenten voor CvH’s die via de mail 
van WonenBreburg zijn ontvangen, naar Henk mailen. 

Harrie  

05-01-2015 38 
Agendapunten voor de komende regiovergadering 
doorgeven aan José Geboers. 

Henk  

05-01-2015 39 
Bloemetje regelen voor José die voor het laatst de 
regiovergadering notuleert. 

Jan  

05-01-2015 40 

De verdere logistieke zaken regelen voor de 
nieuwjaarsreceptie op 14 januari a.s. 
Jan, Wilhelmien en Marian helpen Henk met het 
vervoer van de spullen naar Boerke Mutsaers.  

Henk  

05-01-2015 41 Thema-avond 18 maart voorbereiden. DB  

 
P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn) 
 

18-06-2012 1 Adressen bestuursleden C.v.H. verzamelen en bijhouden Henk en François 

18-06-2012 
 

3 
Website actueel houden 
T.z.t. kopij aanleveren voor Venster over het gebruik en de 
mogelijkheden van de website van H.B.O. Wonen 99 

François en Henk 

17-06-2013 6 
De Werkgroep Ondersteuning CvH’s standaard op de hoogte 
brengen van zaken die eventueel  spelen bij een CvH. 

DB of secretaris 

22-04-2014 19 
Regelmatig gesprek plannen met Myreen Minnaar van WB ter 
bespreking van lopende kwesties. 

Peter 

08-09-2014 28 

Foto’s en informatie over activiteiten van CvH’s mag men voor 
eventuele plaatsing op de website van HBO aanleveren. Bij 
plaatsing rekening houden met privacy gevoeligheden.  
Naar de commissies communiceren dat ze informatie mogen 
aanleveren voor de site.  
Telkens als er nieuwe informatie op de site wordt gezet, zal de 
website-commissie een melding uitdoen naar de CvH’s dat er  
nieuws staat op de site.  

 
 
François en Henk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: h.b.o.wonen99@live.nl – Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42 929 162 – KvK: 18055748 

mailto:h.b.o.wonen99@live.nl
http://www.hbowonen99.nl/
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Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80 )  

 


