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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 23 november 2015, 9.30-11.45 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
     de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 
     de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Ger Heerdink 
de heer Harrie van Baardwijk 
mevrouw Wilhelmien van Amersfort  
mevrouw Marian Dickens  

     de heer François van den Dries 
     de heer George Herders (adviseur) 
          
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 
 

 
1. Opening 

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

2. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen.  

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 12 oktober 2015 

Pg. 2, pnt 4; “-Warmtewet a.s. woe…” is niet aan de orde geweest: Gehele zin 
verwijderen.  
Pg. 2, pnt 4; laatste zin “Inmiddels heeft iedereen …” m.z. De aanwezigen bij het regio-
overleg hebben kennis gemaakt …  
Pg. 2, pnt 6; Henk is niet naar de bijeenkomst over armoede geweest.  
Pg. 4, 1e alinea; “De Burendag is bezocht door Harrie en …. “m.z. De Burendag is 
bezocht door de WOC … 
Pg. 4, pnt 3; “” Harrie heeft gisteravond …” m.z. Harrie heeft gistermiddag … 
 
Met in achtneming van deze wijzigingen/aanvullingen wordt het verslag als vastgesteld 
beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 53; Jan meldt dat het archiveren van de dropbox gereed is; kan van actielijst af.  
        Mogelijkheden en kosten van een betaalversie worden onderzocht.    

      Ad 55; George heeft het advies klaar en stuurt het naar Henk door. Kan van actielijst af.  
      Ad 56; wordt: Wateroverlast Heyhoef onder aandacht van Myreen brengen.  
      Ad 57; betreft Europalaan en Predikherenlaan.  
      Ad 58, 59, 60, 61 en 62; zijn afgewerkt en kunnen van de actielijst af.  

 
De P.M. lijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 2: Nieuwe website is actueel en bijgewerkt door Jan; kan van p.m. lijst af. 
         “T.z.t. kopij …”; blijft op de p.m. lijst staan.  
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4. Mededelingen Regio, agendapunten, Predikherenlaan en Europalaan  

Regio 
De voorzitter vond de regiovergadering in het bijzijn van twee woonconsulenten niet goed 
verlopen. Nog voordat Peter in de gelegenheid werd gesteld om de reden van de 
uitnodiging voor woonconsulenten toe te lichten, begon consulente Jessy haar eigen 
visie te verwoorden. Het werd duidelijk dat zij geen voorstander van commissies van 
huurders is. Met Myreen Minnaar is de afspraak gemaakt voor het volgend regio-overleg 
in januari, dat Peter eerst uitleg geeft over het doel van het overleg en dat we noch de 
consulenten noch elkaar af gaan vallen. Het doel is van elkaar te leren en erachter te 
komen waar de pijnpunten zitten, vanuit een gemeenschappelijk belang van HBO99 en 
woonconsulenten, voor zowel huurder als verhuurder. Een actiever optreden van de 
woonconsulenten is daarbij wenselijk.  
  
Agenda  
De voorzitter verzoekt eenieder om agendapunten voor de volgende vergadering tijdig 
aan te leveren.  
- George adviseert om de voortgangsrapportages op te vragen, die betrekking hebben 

op de activiteiten door woonconsulenten van WBB richting huurderscommissies. In 
het vervolg de rapportages op de Regiovergadering bespreken. Harrie laat weten dat 
deze in april 2015 verstrekt zijn, terwijl was afgesproken dit vaker te doen.  

- De voorzitter maakt melding van een uitnodiging van Ingrid van Loon over een 
workshop Klantreizen d.w.z. “Ik ga verhuizen en dan …?”. Het is een methodiek 
waarin de processtappen van de klant centraal worden gesteld. De voorzitter gaat 
Ingrid van Loon uitnodigen om de workshop op 4 januari of 12 januari 2016 te komen 
geven.         (actie: Peter) 

 
Predikherenlaan  
De voorzitter vertelt over een bericht van een mevrouw die al 26 jaar haar was te drogen 
hangt aan de galerijkant van de flat, maar moet van de huismeester (Ad van Hoek) daar 
nu mee  stoppen. Probleem is voorgelegd aan Myreen die haar zal gaan bezoeken. In de 
meest recente huurovereenkomst staat niet vermeld dat het hangen van de was 
verboden is. Harrie neemt de kwestie onder zich.  
 
Europalaan  
Henk heeft telefonisch contact gehad, maar uitleg is moeilijk. De voorzitter vertelt over de 
situatie tot heden. Mevrouw heeft last van laagfrequent geluid. De stadsverwarming is 
onderzocht en voldoet aan de normen. De mechanische installatie is vervangen, maar 
sindsdien heeft zij meer last. Er heeft een mailwisseling plaatsgevonden met 
burgemeester Noordanus. De burgemeester heeft de teammanager van Team Wijken 
ingeschakeld voor het afhandelen van de klachten. WBB is na het plaatsen van de 
nieuwe installatie gaan luisteren, maar hoort niets. Jan geeft aan dat een medische 
oorzaak (tinnitus=oorsuizen) bij mevrouw een rol zou kunnen spelen.  

  
5. Mededelingen SHW 

De adviesaanvraag ‘Aansluitend verhuren’ is besproken, aldus de voorzitter. Het  
betekent o.a. dat WBB in principe aan een woning nauwelijks meer iets hoeft te doen. Dit 
kan een kostenbesparing opleveren, omdat er minder huurmakelaars nodig zullen zijn. 
Over dit onderwerp wordt de workshop ‘Ik ga verhuizen en dan …?’ gegeven. De echte 
gebreken in een woning dienen net als voorheen door WBB worden gerepareerd.  
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Men onderzoekt de mogelijkheid om in de toekomst door de corporatie het ‘wettelijk 
onderhoud’ nog te laten uitvoeren en voor het overige onderhoud een 
serviceabonnement aan te bieden. Er wordt door WBB over verschillende mogelijkheden 
m.b.t. onderhoud nagedacht en er zal op worden teruggekomen. SHW wil uiteraard 
graag de verworvenheden zoveel mogelijk behouden.  
 

6. Mededelingen SBO  
- Henk vertelt dat er is gesproken over de prestatieafspraken, t.g.v. de nieuwe 

Woonwet, die ingeleverd moeten worden bij de gemeentes.  
- Het symposium is geweest en Henk vindt dat Gerard (voorzitter SBO) tijdens de 

inleiding buiten zijn boekje is gegaan. Hij gaat de uitspraak van Gerard (“..al zoveel 
jaren het kruis dragen”) vanmiddag met hem bespreken.  

- Gemeentes hebben locaties aangewezen om vluchtelingen sober onderdak aan te 
bieden. De corporaties hebben daar budget voor nodig. De SHW wordt daarvan op 
de hoogte gehouden.  

- George geeft aan dat er veel aandacht is voor huurders die huurtoeslag ontvangen. 
Er wordt echter niet gekeken naar mensen die net (paar euro) boven de grens zitten. 
Volgens Henk staan in de dropbox van SBO documenten waarin e.e.a. wordt 
besproken over aftoppingsgrens en betaalbaarheid. Echter, daarmee neemt het 
aantal woningen niet toe. George vindt het zorgelijk dat mensen met een bepaald 
inkomen nu naar een te dure woning worden verwezen, omdat de beschikbaarheid in 
een bepaalde huurklasse onvoldoende is.  

 
De voorzitter geeft aan dat we in het verleden hebben afgesproken bepaalde zaken in de 
HBO te bespreken die enkele weken later in het  SBO worden besproken. Jan licht toe 
dat de procedure momenteel als volgt is: door de gemeente wordt een datum vastgesteld 
voor de stuurgroep, 1 of 2 weken daarvoor is er een vergadering van het SBO en vlak 
voor die datum komen er stukken. Het HBO zou dan 2 weken voorafgaand aan SBO 
eigenlijk al de agenda en evt. stukken moeten krijgen om daarover te kunnen 
vergaderen, dus 4 weken voor de stuurgroep, maar dat lukt nooit.  
De voorzitter concludeert dat in de HBO-vergadering dus geen SBO-onderwerpen 
kunnen worden besproken, dus Henk en Jan niet met een standpunt van HBO naar de 
SBO-vergadering kunnen. Hij vraagt Henk en Jan deze kwestie bij SBO aan te kaarten. 
De HBO-leden hebben geen toegang tot de dropbox van SBO. Eventueel zou Henk de 
stukken kunnen mailen.      (actie: Henk/Jan) 
De voorzitter vraagt zich af of het vergaderschema t.a.v. SBO moet worden aangepast 
en vraagt eenieder na te denken over deze kwestie om met een helder idee te komen.   

(actie: allen) 
 
7. Terugblik, Themabijeenkomst 14 oktober 2015 

Iedereen vond het een goede bijeenkomst en de opkomst was enorm succesvol. De 
sprekers hebben een heldere presentatie gegeven. Presentielijsten zijn ingevuld en er is 
nagevraagd of alle gegevens nog kloppen.  

 
8. Lopende zaken, commissies van huurders  

1. Vogelenzang  
Harrie heeft schriftelijk contact gelegd. Er wordt aangegeven dat de commissie niet 
goed heeft gefunctioneerd en er mensen zijn weggegaan. Harrie is bezig om een 
nieuwe commissie op te zetten wat hij nog zal melden bij mw. Van Dijk.  

 
2. Schout Backstraat, Burgemeester Vissersstraat  en De Meander 
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Nog geen nieuws te melden.  
 

3. Drömhof  
De WOC is op uitnodiging van een lid naar de commissievergadering geweest en 
werd daar niet hartelijk ontvangen. De andere commissieleden waren niet op de 
hoogte gebracht van de komst van de WOC. Tijdens het onderhoud bleken 3 mensen 
niet woonachtig te zijn in het commissiegebied, waardoor voortzetting in de huidige 
samenstelling niet kan. De WOC gaat flyeren om een nieuwe commissie van 
huurders op te starten.  

  
4. Ketelhavenplein (Stadsplein Forum)  

De informatieavond is door 45 bewoners bezocht. Na het openingswoord van Peter 
heeft Harrie uitleg gegeven over de commissie van huurders. Wil Ligtenberg was 
namens WBB aanwezig. Het resultaat van de bijeenkomst waren 9 aanmeldingen, 
waaronder veel jonge mensen en een echtpaar. Maandagavond 30 november zijn de 
mensen hier (Ringbaan West) uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst. Daarna kan 
ondertekening plaats gaan vinden. De aanmelders zijn uitgenodigd voor het diner op 
15 december met WBB.   

 
5. Nieuwe flyer  

Harrie vertelt dat de nieuwe flyer tot discussie heeft geleid en hij in een mail heeft 
laten weten dat het vertrouwen is gedaald. Daarop volgde een gesprek met Wil 
Ligtenberg en Myreen Minnaar. Afgesproken is dat zij een flyer maken en ter 
goedkeuring voorleggen aan WOC. Het logo HBO99 op de voorkant en de 
enquêtevragen op de achterkant worden nog door Harrie aangeleverd. De vragen 
worden door Harrie genoemd. De enquête kan digitaal of per post aan Harrie 
beantwoordt worden. Er worden 1000 flyers in A5 en in full color gemaakt.  

 
De voorzitter bedankt de WOC voor hun inzet.  
 
9. Grootonderhoud Kapelmeesterflats en Sweelincklaan  

Sweelincklaan 
Henk meldt dat hij niet in de gelegenheid is geweest om naar de kijkdag te gaan. Er is 
positief geadviseerd door George en Henk.  
 
Kapelmeesterflats  
Door George is het advies gemaakt en de mensen zijn op de hoogte van het positieve 
advies om door te kunnen gaan, aldus Henk. Dit moet nog schriftelijk vastgelegd worden.  
George wijst er nog op dat de financiële omstandigheden van de gemiddelde bewoners 
zorgwekkend is. De voorzitter meldt dat de gemeente daarin een taak heeft en kan  
uitdragen waar men met problemen terecht kan.  

 
10. Nieuwjaarsreceptie  

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op woensdag 13 januari.  
Iedereen vindt het voorstel van Harrie om aan het eind van de toespraak door de 
voorzitter gezamenlijk te toosten op het nieuwe jaar een leuk idee.  
De voorzitter heeft als spreker wethouder Berend de Vries uitgenodigd maar nog geen 
reactie ontvangen. Eventueel kan Aline Zwierstra of Frank van Pamelen gevraagd 
worden.  
 

11. Eindejaarsattentie   
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Als eindejaarsattentie is gekozen voor wijn (180 stuks), wat afgeleverd wordt bij Boerke 
Mutsaers. Voor zover nu bekend zijn er 169 stuks nodig en gaan de overige 11 in de kast 
aan de Ringbaan. De kosten zijn al besproken met de penningmeester. Het inpakken is 
ook onderling al geregeld. Verder verloopt de organisatie aan de hand van  
presentielijsten.  
 

12. Etentje 4 december  
De voorzitter vertelt dat we met 20 personen voor het jaarlijkse diner op vrijdag 4 
december 2015 zullen zijn. Aanvang is 18.00 uur bij de Villa de Vier Jaargetijden in 
Tilburg. 
Parkeren kan in de Knegtelgarage en een uitrijkaart (€ 5) kan gevraagd worden aan  Villa 
de Vier Jaargetijden. Deze kan men bij de penningmeester declareren.  
  

13. Rondvraag  
- Marian vraagt hoe lang men in de commissie van huurders mag zitten?  

De voorzitter licht toe dat daar geen beperking aan zit. Het is wel de bedoeling om in 
de jaarlijkse vergadering voor te leggen wie interesse heeft. Als er geen andere 
kandidaten zijn dan blijft de huidige commissie zitten.  

- Henk vraagt wanneer de enquête verstuurd kan worden?  
Jan legt uit dat de enquête in Word is opgemaakt en hij nog een aanpassing wil doen 
m.b.t. een keuzevakje of rondje. Mensen kunnen het antwoord per post of per mail 
opsturen. Jan stuurt de nieuwe versie eerst nog naar de bestuursleden.  
Afgesproken wordt om de enquête uiterlijk 15 januari te versturen, zodat voor 15 
februari de reacties in huis zijn, en eventueel een herinnering sturen. Als deadline 
noemt Henk 1 maart 2016.   (actie: Jan/Henk/George) 

- Harrie vraagt de voorzitter om tijdens de nieuwjaarsreceptie uitleg te geven over het 
doel en het invullen van de enquête. Er zullen papieren versies aanwezig zijn.  

 
14. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 4 januari 2016 om 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 23 november 2015 

 
 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
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Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 23 november 2015 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

08-06-2015 52 
Betaalbaarheid / Besluit kleine herstellingen (BW); details 
uitwerken  

DB  

08-06-2015 53 Mogelijkheden en kosten betaalversie worden onderzocht Jan  
08-09-2015 56 Wateroverlast Heyhoef onder aandacht van Myreen brengen Peter  

12-10-2015 57 
Geen reactie WBB op melding (geluid)overlast Europalaan en 
Predikherenlaan; onder aandacht van Myreen brengen 

Peter/Henk  

23-11-2015 63 Workshop Klantreizen afspreken Peter  
23-11-2015 64 Toegang dropbox SBO Henk/Jan  
23-11-2015 65 Suggesties aanpassing vergaderschema 2016 t.a.v. SBO allen  

23-11-2015 66 Aanpassen enquête en verspreiden 
Jan/George/
Henk 

 

 
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 

18-06-2012 
 

2 
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 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 WBB ter 
bespreking van urgente 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 
websitecommissie een melding uitdoen naar de CvH’s dat er 
nieuws staat op de site.  

François 
 
 
Jan, Ger 

 
 
 
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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