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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van  
Maandag 9 maart 2015, 09.30-12.00 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
de heer Henk Dankers (secretaris) 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

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

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bestuursvergadering.  
 
2. Mededelingen  

• De voorzitter vertelt dat de Woonbond een persbericht heeft uitgegeven, omdat het hoog 
tijd is dat de politiek in actie komt. Uit een brief van minister Blok aan de Tweede Kamer 
blijkt dat woningcorporaties 6,6 miljard euro meer aan huur hebben binnengehaald door 
de hoge huurverhogingen. Door de invoering van het huurbeleid, waardoor de huren ver 
boven de inflatie konden stijgen, zijn de inkomsten van corporaties fors gegroeid. Daar 
komt de huurverhoging van 2014 nog eens bij. De woonbond vindt dat dit huurbeleid van 
tafel moet. Een huurstijging van bijna 10% in twee jaar tijd heeft ertoe geleid dat steeds 
meer huurders financieel in grote problemen zijn gekomen.  
 

• Harrie laat weten dat er a.s. zaterdag 14 maart in Amsterdam een demonstratie ‘stop de 
huurexplosie’ wordt gehouden. Op vrijdag 1 mei Dag van de Arbeid is er een landelijke 
actiedag, ook in Amsterdam. De voorzitter geeft aan dat er financiële ondersteuning is 
voor degenen van HBO 99 die daar naar toe willen gaan.  
 

• De regeling voor een vergoeding (verhuiskosten) bij een renovatie is een wettelijke 
regeling, aldus de voorzitter. Per 1 maart 2015 is dit een minimumbijdrage van € 5.857 
geworden (was € 5.799) en is dus iets verhoogd.  
 

• Er zijn twee adreslijsten die door Henk worden toegelicht. Een lijst met commissies van 
huurders en een lijst met externe contactpersonen (o.a. SBO, WBB, gemeente). Jan 
vertelt dat er in dropbox twee bestanden staan. Er wordt afgesproken dat de diverse 
wijzigingen die Henk ontvangt, hij aan Bernie doorgeeft. De mutaties worden vervolgens 
door Bernie in de bestanden verwerkt.  
 

3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 2 februari 2015 
Correcties: 
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Pag. 4, 1e en 2e alinea: Parc d’Orion moet zijn Park de Horion, Postel Staete moet zijn 
Postelstaete, Kedense Hoek moet zijn Kedèntsche Hoek.     
 
Met in achtneming van deze wijzigingen wordt het verslag als vastgesteld beschouwd. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
In het volgende verslag wordt Ger weer zoals voorheen als Ger genoemd.   

 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 35: Actualiseren adressenlijsten. Dit gaat naar de P.M. lijst  
Ad 36: Is afgewerkt. Kan van actielijst af.  
Ad 37: Is afgewerkt. Kan van actielijst af.    
Ad 41: Dit item wordt in deze vergadering behandeld. Kan van actielijst af.  
 
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad  1:  Adressen verzamelen: allen. Mutaties: Bernie.  
Ad  3:  Er is een andere versie gekomen. Met de oude kan tot mei gewerkt worden.   
Ad 35: Komt van actielijst en wordt aan P.M. lijst toegevoegd.   
 

4. Regiovergadering  
De Regiovergadering met WBB staat gepland op maandag 11 mei 2015 van 14.00 uur 
tot 16.00 uur op het kantoor van WBB in de J. van Oisterwijkstraat 35, Tilburg.  
Er staan al diverse punten op de agenda en ook zal de hervorming ter sprake worden 
gebracht. Het betreft een interne bezuiniging en het aantrekken van een voorzitter om 
deze aan het nieuwe bestuur van WBB toe te voegen, dat nu nog uit twee personen 
bestaat (mevr. A. Zwierstra en dhr. L. Schuld), hetgeen een flinke kostenpost met zich 
meebrengt. Het HBO-bestuur ervaart dit als een tegenstrijdigheid, omdat er tegelijkertijd 
huurverhoging wordt doorgevoerd, renovaties worden uitgesteld of minder 
onderhoudswerk wordt uitgevoerd. De intentie is om dit in elk overleg met SBO en SHW 
aan te kaarten.   

   
5. Mededelingen SHW, Omgangscode  
6. Mededelingen SBO, Omgangscode, Convenant 

De punten worden gelijktijdig behandeld. 
 
De voorzitter vertelt over het gesprek dat hij met Myreen Minnaar van WBB heeft gehad, 
omdat de HBO nog niet akkoord is met het voorstel voor de omgangscode. Er is een  
meningsverschil (reeds bekend) over de ongemakkenvergoeding en WBB wil snel een 
uitkomst. Myreen wil graag in petit comité overleggen met de voorzitters van Tilburg en 
Breda en George Herders, voorafgaand aan de vergadering a.s. woensdag om 12.00 
uur.  
 
Op 25 maart staat een vergadering gepland met de bestuurders van WBB, dhr. L. Schuld 
en mevr. A. Zwierstra. In een brief van WBB staat aangegeven dat er 25 maart getekend 
kan worden omdat er dan overeenstemming zal zijn. Op dit moment liggen de 
standpunten nog ver van elkaar. De uitkomst van het gesprek wordt woensdagmiddag in 
de vergadering van SHW ingebracht.  
 
George geeft aan dat WBB niet verteld heeft dat er bezuinigd moet worden. Het pleidooi 
er bij voorkeur niet op huismeesters bezuinigd gaat worden, kan ook als voorwaarde / 
compensatie worden meegenomen.  
 
Ger vertelt dat tijdens een bijeenkomst in Wandelbosmarkt de renovatie van Valeriaanhof 
ter sprake is gekomen. Er werd gewaarschuwd dat ondanks dat WBB nog geen akkoord 
heeft met de omgangscode, Tiwos en TBV toch door zullen gaan. TBV en Tiwos gaan 
dus wel akkoord met de nieuwe omgangscode.  
Peter en George geven aan dat er desondanks wel aan een (nieuwe) regeling/afspraken 
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gerefereerd zal worden. Het is zelfs niet onmogelijk dat WBB met Breda wellicht andere 
afspraken maakt dan met Tilburg. George licht toe dat men in Breda niet de intentie heeft 
om akkoord te gaan met de omgangscode maar daar wil men bij grote renovaties 
opnieuw praten over de hoogte van de vergoedingen.  
 
Beoogd wordt om a.s. woensdag tot een besluit te komen met een zo optimaal mogelijk 
resultaat voor de huurders, aldus de voorzitter.  

 
7. Enquête 2015  

Henk wacht nog op enkele formulieren en zal deze dan doorgeven aan George (actie: 
Henk). Een aantal formulieren is al verwerkt en de rest gaat ook zeker lukken, aldus 
George.  

 
8. Themabijeenkomst 18 maart 2015  

De theatervoorstelling/film over collecteren bij ouderen is al eens vertoond en wordt 
daarom geschrapt. Konrad Wilthagen zal iets zal vertellen over voorvallen waarbij 
ouderen slachtoffer zijn. Misschien komt er ook nog een spreker namens de Woonbond 
iets vertellen over de komende acties.  
 
Verder meldt de voorzitter dat Wim Corsten iets zal gaan vertellen over de zorg voor 
ouderen. Wim Corsten wil graag weten hoeveel mensen er ongeveer verwacht worden. 
Henk zal het aantal mensen die zich hebben aangemeld aan hem doorgeven. Er zijn nog 
niet veel aanmeldingen binnengekomen. Daarom zal Henk de commissies die nog niet 
hebben gereageerd een herinnering sturen. Henk zal het aantal ook aan Harrie 
doorgeven. Op de avond zelf zal Henk een presentielijst neerleggen. (actie: Henk) 
Harrie zal verder het nodige bij Boerke Mutsaers regelen.  
 

 
9. Lopende zaken, commissies van huurders (WOC) 

 
Commissie Nassaustraat:   
Harrie doet verslag van het overleg en vertelt dat de commissie blijft bestaan met drie 
personen en zij op zoek gaan naar uitbreiding van het aantal commissieleden. Harrie 
heeft aangegeven dat wanneer er uitspraken worden gedaan zoals tijdens de eerste 
bijeenkomst, de commissie zal worden opgeheven en daarmee was men het eens.  
 
Commissie Heikant  
De secretaris wil graag nog een keer een gesprek. Wanneer dat plaats gaat vinden is 
nog niet bekend, omdat zijn echtgenote onlangs is overleden.  
 
De dvd heeft Harrie bij Konrad opgehaald en gecontroleerd.  
 
Slapende commissies  
Na de belrondes heeft Harrie bij WBB daarover uitleg gegeven aan o.a. Myreen Minnaar, 
Frank in ‘t Groen, Jacqueline Spiering en een vertegenwoordiger uit Breda. Uit het 
overleg is naar voren gekomen dat WBB de woonconsulenten en huismeesters opdracht 
gaan geven waar commissies van huurders nodig/wenselijk zijn. Harrie stelt voor om 
daaraan vast te houden, zodat het niet alleen een beslissing van het bestuur wordt. 
George geeft aan dat ze eigenlijk overal nodig zijn, wetende dat dit niet haalbaar is. Wel 
is het van belang om in de aanstaande Regiovergadering te bespreken welke maatstaf 
WBB wil hanteren voor een of geen commissie. 
 
Harrie heeft van WBB een lijst met slapende commissies meegekregen, die tijdens deze 
vergadering besproken wordt:  
Carré:  er is nog 1 man die deze commissie wil aanhouden.  

HBO: Voorstel is minimaal een persoon erbij en verplicht is aan de 
enquête mee te doen.  
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Heuvelse Akkers: wil zichzelf opheffen.  
HBO: navragen en advies is aanhouden.  

Bredase Hoek:  is opgeheven.  
Emanuel: bestaat vnl. uit Molukse ouderen. Ze zijn aanwezig op jaarvergadering 

en themabijeenkomst.  
HBO: Woonconsulent aanspreken om deze te stimuleren.  

Kruidenlaan: bestaat uit 2 heren.  
HBO: Is wel actief.  

Kleurenbuurt: bestaat uit 3 personen, waarvan een echtpaar.  
HBO: Is nog steeds actief.  

Abdij- en Staatsliedenbuurt: 
HBO: Actief maken. Woonconsulent moet de mensen gaan bezoeken.  

Meulemanflat: er zijn veel vve-eenheden.  
HBO: Is actief. Richten op samenwerking.  

Kedèntsche Hoek; HBO: opnieuw gaan opzetten.  
 

De conclusie is dat niet alle WOC’s even actief zijn.  
Een belangrijke kanttekening daarbij is dat de woonconsulenten zelf minimaal twee keer 
per jaar een gesprek dienen te voeren met de commissies over o.a. de servicekosten. 
Harrie zal dit punt a.s. maandag op de vergadering aankaarten en aangeven dat de 
woonconsulenten zelf ook hierin wat actiever mogen zijn.  
George stelt voor bij de mensen na te vragen wat zij in de commissie willen. Er is namelijk 
geen verplichting om activiteiten te organiseren op het gebied van leefbaarheid.  
De brief die Harrie heeft opgesteld m.b.t. het oprichten van een commissie is door de 
voorzitter goedgekeurd en wordt naar Bernie gemaild t.b.v. de eindregie. (actie: Harrie) 
Deze brief zal worden gebruikt indien een commissie wordt opgezet en geeft ook een 
toelichting over de HBO.  
 
Ger meldt dat het complex (laagbouw) waarin zij woont omringd wordt door flats. Vanuit 
de VvE van de hoogbouw is de vraag gekomen of het mogelijk is om bij de commissie van 
de laagbouw te komen. De voorzitter geeft aan dat mevrouw van de hoogbouw zelf het 
met bestuursleden moet aandragen en dat het dan vervolgens beoordeeld kan worden.  

 
10. Grootonderhoud Kapelmeesterflat, Sweelincklaan en Vlierlaan 

Er is nog weinig te melden. Henk en Ger gaan telefonisch contact opnemen met de 
klankbordgroep.  

 
11. Draaiboek ALV / Jaarvergadering  

De voorzitter stelt voor dat wanneer iets eerder gereed is dan staat vermeld in de 
planning, dat door te geven en waar mogelijk door te sturen naar de secretaris, de 
penningmeester en Bernie. (actie: allen) 
Draaiboek staat in de dropbox:  
- Er ligt een optie op een zaal bij Boerke Mutsaers.  
- Kandidaatstelling volgens rooster van aftreden 2015. Brief door Bernie.  
- Boekje resultaten enquête 2014. Door Bernie Spronk tekstueel.  
- Enveloppen; Henk vraagt bij de drukker om het logo erop te plaatsen.  
 
Het nabezorgen van de boekjes is een discussiepunt om daar wel of niet mee te stoppen. 
Besloten wordt om de boekjes toch na te bezorgen.   
 

12. Rondvraag 
Jan wil graag een afspraak plannen met de kascommissie voor eind maart. De 
kascommissie bestaat uit dhr. Van de Put en dhr. Van Halteren. Een van de twee heren 
is waarschijnlijk voorlopig nog afwezig  i.v.m. vakantie.  
Het bestuur is akkoord als door deze omstandigheid de kascontrole door een persoon 
wordt uitgevoerd.  
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13. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 13 april 2015 om 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 9 maart 2015 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
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Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.         geactualiseerd: 9 maart 2015 

 

Vergader-  

Datum Nummer Inhoud 

Actie 
door 

Termijn 

08-09-2014 

05-01-2015 
33 

Actualiseren omgangscode – dit loopt! 
De discussie over de kwestie versobering 
ongemakkentoeslag wordt in SHW-verband gevoerd 
met directie WonenBreburg 

DB  

02-02-2015 42 
Brief naar consulenten commissies (woc) t.b.v. 
informatieavond 

Harrie  
Peter 

 

02-02-2015 43 Kapelmeesterflat, 11 februari afspraak met architect George  

09-03-2015 44 
Ingevulde formulieren t.b.v. enquête doorsturen naar 
George. 

Henk  

09-03-2015 45 
Aantal deelnemers thema-avond doorgeven aan Wim 
Corsten, en aan Harrie. Herinnering mailen naar de 
CvH voor inschrijven. 

Henk  

09-03-2015 46 
Conceptbrief oprichting CvH voor eindregie naar 
Bernie mailen 

Harrie  

09-03-2015 47 
Diverse acties i.v.m. jaarverslag en jaarvergadering: 
zie draaiboek. 

Allen  

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

18-06-2012 
02-02-2015 
09-03-2015 

1 Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe 
contactpersonen (o.a. WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk 
Adreswijzigingen verzamelen  
Adreswijzigingen bijhouden 

 
Allen 
Henk 
Bernie 

09-03-2015 
 
18-06-2012 
 

2 

Website actueel houden; er komt een nieuwe versie. Met de oude 
versie kan tot mei worden gewerkt. Jan gaat onvolkomenheden 
inventariseren.  
T.z.t. kopij aanleveren voor Venster over het gebruik en de 
mogelijkheden van de website van H.B.O. Wonen 99 

Jan 
 
François en Henk 

17-06-2013 3 
De Werkgroep Ondersteuning CvH’s standaard op de hoogte 
brengen van zaken die eventueel  spelen bij een CvH. 

DB of secretaris 

22-04-2014 4 
Regelmatig gesprek plannen met Myreen Minnaar van WB ter 
bespreking van lopende kwesties 

Peter 

08-09-2014 

02-02-2015 
5 

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 
 
 
Jan, Ger 

27-10-2014 

05-01-2015 
6 

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

Harrie 

 
 
 
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 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80 )  

mailto:h.b.o.wonen99@live.nl
http://www.hbowonen99.nl/

