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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van  
Maandag 13 april 2015, 09.30-12.00 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

de heer Henk Dankers (secretaris) 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort  
mevrouw Marian Dickens  

     de heer François van den Dries 
     mevrouw Ger Heerdink  
     de heer George Herders (adviseur)     
      
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
 
Afwezig m.b.:     de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)-vakantie 
     de heer Harrie van Baardwijk 
 

 
1. Opening 

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

• De voorzitter heeft de nieuwe folder Huurbeleid 2015 ontvangen en geeft daarop een 
korte toelichting. De huren gaan gemiddeld met 2,2% omhoog, waarbij men voor lage 
inkomens is uitgegaan van gemiddeld 1,8% en voor hoge inkomens gemiddeld 4%. 
Verhuurders mogen ook dit jaar van het kabinet huurverhogingen hoger dan de inflatie 
doorvoeren bij zittende huurders. Bij een mutatie (nieuwe huurder) kan er zelfs in een 
keer een bedrag van € 100 tot € 150 euro bijkomen.  

 

• Henk laat weten twee e-mails van de heer F. v.d. Moosdijk te hebben ontvangen. 
Wilhelmien en Marian gaan deze berichten met Harrie bespreken. (actie: Wilhelmien/ 
Marian) 

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 9 maart 2015 

Correcties: 
Pag. 4, punt 10: Ger moet zijn George.  
Met in achtneming van deze wijzigingen wordt het verslag als vastgesteld beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 43: Is afgewerkt. Kan van actielijst af.  
Ad 44: Is afgewerkt. Kan van actielijst af.    
Ad 45: ‘Aantal deelnemers’ en ‘Herinnering’ is afgewerkt.  

Het verslag van de thema-avond (18 maart) wordt alsnog door Henk verstuurd.  
      Ad 46: Na eindregie van conceptbrief zorgt Henk voor verspreiding van de brief.  

 
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 6: Peter gaat bij Harrie navragen wat de stand van zaken is.  
 

4. Mededelingen Regio, agendapunten Consulent - Huismeester 
Het item consulent – huismeester is vermeld i.h.k.v. bezuinigingen.  
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George heeft de indruk dat woonconsulenten niet serieus bezig zijn. Er is met Myreen 
Minnaar afgesproken (zie verslag 9 maart 2015, punt 9) om met teamleiders gesprekken 
te voeren hoe een woonconsulent zich tegenover een WOC dient op te stellen. Sommige 
woonconsulenten vinden het moeilijk, maar George wijst erop dat samenwerking nodig 
is, ook in het belang van WBB. Er zijn nu minder commissies t.o.v. vroeger (ongeveer 60 
stuks) aldus Henk, wat ook te maken heeft met het moeilijker functioneren ten gevolge 
van meer weerstand. George beaamt dat van woonconsulenten en huismeesters 
samenwerking van twee kanten verwacht mag worden. De voorzitter vraagt om met 
specifieke voorbeelden en namen te komen ter voorbereiding van de Regiovergadering 
(11 mei 2015) met WBB. (actie: allen)  
 
Voor het overige is het momenteel rustig en zijn er verder geen bijzonderheden te 
melden. 

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

De punten worden gelijktijdig behandeld. 
 
De voorzitter meldt dat SHW de mening van HBO deelt.  
George merkt op dat uit het verslag SBO van 23 maart jl. kan worden geconcludeerd dat 
men de bezuiniging door de verhuurder, lees verslechtering situatie voor de huurder, wil 
laten doorgaan.  
Om het standpunt vanuit het HBO omtrent de ongemakkenvergoeding van de 
omgangscode, te bevestigen is Peter Valk op uitnodiging bij SBO-vergadering aanwezig 
geweest. Hij heeft daar nogmaals aangegeven dat met de directie van WBB is 
afgesproken uiterlijk 1 juli met een definitief antwoord van het HBO te komen. Deze 
termijn wordt benut om een zo optimaal mogelijk resultaat voor de huurders trachten te 
bewerkstelligen. TBV en Tiwos willen de nieuwe Omgangscode echter sneller 
ondertekenen.  
 
Henk deelt de uitnodiging van SBO voor het symposium uit en daarin wordt vermeld dat 
bij aanvang van het Symposium op woensdag 22 april 2015 allereerst de 
ondertekening zal plaatsvinden van de nieuwe Omgangscode 2015-2020.  
De voorzitter geeft te kennen hierover de bestuurder van WBB, Aline Zwierstra, te 
hebben geraadpleegd en die heeft aangegeven dat het vanuit SBO hun keuze is. De 
voorzitter legt de vraag ‘gaat HBO wel of niet naar het symposium?’ tijdens deze 
vergadering voor. Na enige discussie en afweging van de voors en tegens komt men 
gezamenlijk tot de conclusie om de  huurderscommissies per mail op de hoogte te stellen 
wat de redenen van het HBO zijn om de Omgangscode nog niet te ondertekenen. Daarin 
wordt ook vermeld wat er inmiddels al wel bereikt is. De uitnodiging voor het symposium 
wordt als bijlage meegestuurd. George stelt voor ook het SBO op de hoogte te stellen. 
(actie: Henk/Peter) 

 
7. Enquête  

George meldt dat hij met de enquête klaar is. Er zijn een paar commissies die negatieve 
opmerkingen over het HBO hebben genoteerd, bijvoorbeeld over de website. Met die 
commissies zal een afspraak worden gemaakt om in gesprek te gaan. George zorgt dat 
de enquête (nummer 16) bij Bernie terechtkomt voor de eindregie. (actie: George) 

 
8. Draaiboek jaarvergadering 13 mei 2015  

De voorzitter meldt dat de officiële uitnodiging voor de jaarvergadering op 13 mei (i.p.v. 6 
mei) nog naar de commissies wordt verstuurd.  
De vrolijke noot wordt dit jaar verzorgd door Frank van Pamelen (stadsdichter, 
columnist). 
Er is een nieuwe aangepaste versie (nummer 4) van het draaiboek, aldus Henk. Het 
schema wordt nagelopen, de stand van zaken wordt besproken. Er worden afspraken 
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gemaakt omtrent levering en verzending van de benodigde documenten. Henk zal rond 5 
mei nog een reminder versturen.  
 
Henk vraagt om de tekst op het voorblad door Bernie te laten wijzigen in Jaarvergadering 
2015 (i.p.v. Jaarverslag 2014) en zo ook de koptekst vanaf blad 1 aan te passen. (actie: 
Hannie)  

 
9. Lopende zaken, commissies van huurders (WOC) 

De voorzitter vertelt dat Harrie overleg heeft gehad met Myreen Minnaar, Frank in ’t 
Groen en Jacqueline Spiering over slapende commissies: Anja van Zelst heeft o.a. 
Carré, Heuvelse Akkers en Bredase Hoek genoemd. Dorothy Hofland noemt Emanuel, 
Wandelbos en Kleurenbuurt. Kelly van Hoof heeft het over de Kedènse Hoek. Gwen 
Hofman heeft de Abdij- en Staatsliedenbuurt genoemd. Marjolein Zebregts noemt de 
Meulemanflat (gemengde commissie).  
Wilhelmien en Marian melden dat zij een verzoek van Harrie hebben ontvangen om een 
aantal van die commissies te bellen. Zij gaan dit nog met Harrie overleggen.  
 
Myreen Minnaar heeft Harrie laten weten dat de teamleiders in gesprek zullen gaan met 
de woonconsulenten, aldus Peter. Tevens dat zij, vanwege een ander overleg, vandaag 
niet bij het HBO-overleg kan aansluiten.  
Peter meldt dat er nieuwe afspraken met de woc’s en teamleiders gemaakt dienen te 
worden en dat Harrie aan Peter heeft gevraagd daar als voorzitter bij aanwezig te zijn.  
Peter zal aan Harrie vragen om Marian en Wilhelmien op de hoogte te houden.   
 

10. Grootonderhoud Kapelmeesterflat, Sweelincklaan en Vlierlaan 
Peter vraagt of er nog nieuws te melden is over het grootonderhoud.  
George vertelt dat hij en Henk een aantal suggesties hebben voorgelegd aan de 
Kapelmeesterflat en dat die zijn overgenomen. Tevens is het advies gegeven om de 
bedragen te vermelden zodat het kan worden afgehandeld.  
De Sweelincklaan heeft via de klankbordgroep laten weten dat er in mei een 
vervolgbijeenkomst is.  
Met de Vlierlaan zal nog contact worden opgenomen m.b.t. zelfaangebrachte 
voorzieningen. WBB is echter al wel haar afspraken nagekomen, voor zover George en 
Henk hebben kunnen beoordelen.  
 
Wilhelmien heeft oud-commissieleden van de Burg. Vissersstraat gesproken, die 
belangstelling hebben om weer opnieuw een commissie op te richten. De voorzitter stelt 
voor om dit met Harrie te bespreken en dat hij de mail ook naar het secretariaat stuurt. 
(actie: Wilhelmien/Marian) 

 
11. Rondvraag  

George meldt nog dat op verschillende plaatsen geschillencommissies worden samen 
gevoegd (omvang 150.000 woningen) en de verwachting is dat het hier ook zal gaan 
gebeuren.  
Henk vraagt zich af of de lay-out voor het jaarverslag goed is doorgekomen.  
François meldt dat na het doorvoeren van wijzigingen het met de website goed gaat.  
Marian vraagt n.a.v. mail van Jan wie er naar ‘0 op de meter’ en/of ‘woningaanpassing’ 
gaan. Wilhelmien, Ger, Marian en George gaan naar ‘0 op de meter’.  
De voorzitter vraagt ten slotte wie er, n.a.v. een brief van de gemeente, zich voor de 
vrijwilligersavond wil aanmelden. Alleen Ger gaat en heeft zich al aangemeld.  
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12. Sluiting 
 

Peter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 8 juni 2015 om 09.30 uur. 
 
 
 
Tilburg, 8 juni 2015 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.         geactualiseerd: 13 april 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 

 

09-03-2015 

 

 

 

13-04-2015 

45 

Aantal deelnemers thema-avond doorgeven aan Wim 
Corsten, en aan Harrie. Herinnering mailen naar de 
CvH voor inschrijven. 
 
Verslag thema-avond van 18 maart wordt nog 
verstuurd 

 
 
 
Henk 

 

09-03-2015 

 

13-04-2015 

46 

Conceptbrief oprichting CvH voor eindregie naar 
Bernie mailen 
 
Verspreiden van de brief (na eindregie Bernie) 
 

Harrie 
 
Henk 

 

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

Allen  

13-04-2015 48 
Praktijkvoorbeelden en namen opstelling 
woonconsulenten t.o.v. WOC ter voorbereiding 
Regiovergadering 11 mei 2015 

Allen  

13-04-2015 49 
Gesprekken met teamleiders van slapende 
commissies 

Harrie/ 
Peter 

 

 
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 
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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 )  
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