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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 21 november 2016, 9.30-11.30 uur 
 
Aanwezig: 
Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 
    de heer Henk Dankers (secretaris) 

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

    mevrouw Joke van Wensveen 
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  

- De secretaris laat weten dat op uitnodiging van WonenBreburg voor het diner op 13 december 
2016 de deelname van HBO en CvH’s zijn aangemeld.  

- Ter kennisneming; Bijeenkomst van ’t Heem op 23 november in Udenhout “Terug naar de 
kernen met u”.  

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 10 oktober 2016  

 Pg.4, pnt 12; de Nieuwjaarsattentie is besteld.  
 
Het verslag wordt met inachtneming van de wijziging/aanvulling als vastgesteld beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.  
Ad 65; is afgewerkt en kan van de actielijst af.  
Ad 69; is achterhaald en kan van de actielijst af 
  
De P.M. lijst blijft ongewijzigd.  

 
4. Mededelingen Regio, agendapunten  

Er zijn geen mededelingen.  
 
5. Mededelingen SHW  

De voorzitter vertelt dat hij samen met Henk vorige week woensdag 16 november de vergadering 
van SHW in Breda heeft bijgewoond. De volgende adviesaanvragen en punten zijn aan de orde 
geweest.   
- Adviesaanvraag tariefbepaling servicekosten; de servicekosten voor 2017 gaan niet omhoog 

en SHW is daarmee akkoord gegaan.  
- Adviesaanvraag warmtetarieven; de tarieven zijn nog niet bekend, maar dit wordt 

nagezonden.  
- Over de herzieningwet, splitsing daeb – niet daeb is nog geen nieuws te melden.  
- Kennis js gemaakt met Joop Louer, senioradviseur van WBB afdeling strategie.  
- Vergaderschema 2017 aangepast met SHW en vastgelegd.  
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6. Mededelingen SBO  

o Ger laat weten wel de stukken te hebben gelezen, maar was verhinderd om bij de vergadering 
aanwezig te kunnen zijn.  

o De stedelijke ouderenorganisatie OTO had verzocht om iemand van SBO in hun 
overlegorgaan deel te laten nemen. Er is uitgelegd dat incidentele deelname mogelijk is, maar 
niet structureel door zitting te nemen in hun overleg.  

o In de stuurgroep is besproken wat er gebouwd gaat worden, maar volgens Henk blijkt dat de 
aantallen niet helemaal haalbaar zijn. Door de wethouder werd een opmerking gemaakt dat 
WBB geen gebruik heeft gemaakt van de door de gemeente aangewezen locaties. Dit was 
naar aanleiding van de afspraak dat WBB eerst het ondernemingsplan klaar moest hebben, 
waardoor WBB nu nog geen locaties heeft.   

o SBO heeft het vergaderschema 2017 ontvangen.  
  
7. Lopende zaken, commissies van huurders (CvH)   

1. Sweenlincklaan   
Er heeft op woensdag 19 oktober een gesprek plaatsgevonden door het DB met J. Bronnenberg 
o.a. over een aantal klachten. De klankbordgroep wil nu overgaan in een CvH. Henk vertelt over 
de voorgeschiedenis van de Sweelincklaan en dat er gedurende een zekere periode meerdere 
gesprekken zijn gevoerd. George is hierbij als adviseur ook betrokken geweest.  
 
Er zijn nu 2 belangstellenden voor de CvH; Theo Spijkers en Ingrid …  De voorzitter stelt voor om 
hen op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek met de WOC en een vertegenwoordiger van 
het DB erbij. Deze samenstelling heeft te maken met de overgang van klankbordgroep naar CvH. 
Joke geeft als tip om vooraf een korte informatie van eerdere gesprekken met de klankbordgroep 
aan de WOC te doen toekomen, zodat zij zich kunnen voorbereiden.  
 
2. Bartokstraat   
Eind 2017 wil WBB met groot onderhoud starten. Er zijn 9 geïnteresseerden die graag een 
gesprek willen over het instellen van een klankbordgroep. Voor het groot onderhoud komt er 
namelijk een programma van eisen, een technisch rapport, overleg met de technische opzichter.  
Henk en George zullen in eerste aanvang met bewoners meedenken en gesprekken voeren over 
deze onderwerpen. Henk neemt contact op met Marlou Thomassen of plaatsvervanger J. 
Bronnenberg voor het maken van een afspraak.      (actie: Henk/George) 
Nadat het renovatieplan klaar is, is er de mogelijkheid om samen met de WOC de klankbordgroep 
bij voldoende belangstelling om te zetten in CvH.   
 
Harrie geeft een toelichting op de lopende zaken namens de WOC:   
3. Dreven   
Harrie vertelt dat er op de uitnodiging maar 1 persoon is gekomen en die had uiteindelijk 
onvoldoende belangstelling voor een samenwerking vanuit een CvH met WBB. Harrie probeert na 
te gaan waarom de mensen die klachten hadden niet op de uitnodiging zijn ingegaan.  
Wilhelmien zegt ook teleurgesteld te zijn over de geringe opkomst, omdat zij heel vaak is 
aangesproken door een of meer bewoners met klachten over de buurt.  
Een van de klachten is dat er veel muizen zijn vanwege rotzooi in en bij de vijver. Harrie had dit 
probleem voorgelegd aan Gwen Hofmans die het zou oppakken. Navraag zal gedaan worden bij 
WBB op de komende regiovergadering (agendapunt regio).   (Actie: Henk) 

 
4. Witbrand West  
Aanstaande donderdagavond 24 november is er een vergadering. Harrie is verhinderd. Ger gaat 
in de plaats van Harrie samen met Wilhelmien en Marian en nemen flyers mee.  

 
5. Kleurenbuurt  
Ger gaat met de CvH, Dorothy een kleine attentie, inclusief brief met uitleg verspreiden om meer 
mensen enthousiast te krijgen voor deelname aan de CvH. Ger heeft hiervoor de standaardbrief 
aangepast.  
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6. Wandelbos I  
Dhr. Kruisen gaat verhuizen naar de Reyshoeve, waardoor er nog maar 1 CvH-lid overblijft. Henk 
vraagt zich af of het mogelijk is om deze met de Kleurenbuurt of Kruidenbuurt samen te voegen. 
Ger geeft aan dat het gebied dan erg groot wordt en dat niet wenselijk is.  
Henk zal de heer Kruisen verzoeken om aan de penningmeester door te geven wanneer hij  
officieel gaat afsluiten (1-1-2017?). Henk heeft ook aangegeven dat er in de Reyshoeve nog geen 
CvH is.    
De voorzitter vraagt of bekend is dat er animo onder de mensen is om in de CvH deel te nemen? 
Op het moment dat dhr. Kruisen verhuisd is, zal Harrie na 1 januari 2017 eerst contact opnemen 
met de heer v.d. Velden om poolshoogte te nemen en de belangstelling te peilen voor voortzetting 
van de CvH.  

 
8. Vergaderschema 2017   

- Henk heeft vorige week de laatste wijziging op verzoek van SHW aangepast. De definitieve 
versie van het vergaderschema 2017 staat nu in dropbox.  

- De regiovergaderingen worden altijd vooraf gegaan door een HBO-vergadering, aldus Harrie. 
Er is in het verleden afgesproken om ongeveer 2 maanden van tevoren agendapunten voor 
de Regiovergadering door te geven. Harrie vraagt om dan ook voorafgaand aan de 
Regiovergadering gezamenlijk, over desbetreffende agendapunten, een standpunt in te 
nemen. Alle HBO-leden vinden dit een goed idee.  
 

9. Vernieuwde enquête  
o Met de nieuwe enquête wordt in januari 2017 gestart, aldus Jan. Van de ontwikkelaar heeft 

Jan de toezegging gekregen dat na het invullen van de enquête het voor de liefhebbers ook 
mogelijk is  om een printversie af te drukken.  

o De enquête met de vragenlijst kan gedrukt worden.  
o Jan stuurt een mail met bijlage en een link van de enquête naar de leden van de CvH’s, zodat 

zij het eventueel ook zelf kunnen printen.    
o Bij  de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2017 wordt de gedrukte versie van de enquête en de 

Nieuwjaarsattentie uitgedeeld.  
 
10. Nieuwjaarsattentie  

- De keuze is definitief gevallen op een rieten mandje met 3 gastendoekjes. Harrie heeft de 
bestelling geplaatst. In de eerste week van januari 2017 wordt de bestelling bij Boerke 
Mutsaers afgeleverd.  

- Harrie heeft voor de muzikale aankleding de zanger John Desmares bereid gevonden en 
heeft dit vastgelegd.  

- Er is vorig jaar een aantal kistjes met wijn overgebleven, maar de wijn is niet onbeperkt 
houdbaar. Besloten wordt dat deze kistjes met wijn voor bepaalde gelegenheden kunnen 
worden ingezet.  

 
11. H.B.O. – diner  

De voorzitter verzoekt aan ieder die niet bij het HBO-diner aanwezig kan zijn dit tijdig aan Henk 
door te geven.  
Het diner is op 9 december 2016 vanaf 19.00 uur bij Kok-Verhoeven aan het NS-plein en het 
restaurant is rolstoeltoegankelijk.  
 

12. Rondvraag  
- Het afscheid van Albert Maas is op 24 november om 16.00 uur in het kantoorpand van WBB aan 

de Ringbaan. Henk en Wilhelmien gaan daar naar toe.  
- Harrie legt uit dat de nieuwe Heikant uit 3 gebouwen bestaat, maar bij een ervan kan men de 

ramen aan de buitenkant niet reinigen. De CvH heeft een brief gestuurd.  
Bij uitbesteding gaan de servicekosten € 2,-- per maand omhoog en 70% van de bewoners moet 
een ja geven.  
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Wilhelmien vertelt dat Gwen Hofmans (WBB) heeft beloofd dat bij hun in het gebouw de ramen 2 x 
per jaar worden gewassen, zonder verhoging van kosten en zonder een 70%-meerderheid. Niet 
bereikbare ramen worden door WBB 2 x per jaar gereinigd.  
E.e.a. is met J. Bronnenberg in de commissie besproken, aldus Joke. Van de 100 formulieren zijn 
er 46 ingevuld terug gekomen en daarvan waren er 24 die het niet wilde. Deze inventarisatie is 
teruggelegd bij WBB en het komt er op neer dat wanneer er meer werk verricht moet worden, de 
kosten omhoog zullen gaan.  
Henk legt uit dat er 2 soorten kosten zijn; vaste servicekosten en variabele servicekosten.  
Voor niet bereikbare ramen is WBB niet verplicht om deze kosteloos te reinigen.  
De voorzitter vraagt om de lijst met servicekosten van de wooneenheid te raadplegen. 
            (actie: Henk) 

 
13. Sluiting  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 9 januari 2017 om 09.30 uur. 
 
 
Tilburg, 21 november 2016 

 
 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 21 november 2016 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

12-09-2016 65 
Suggesties aanpassing vergaderschema 2017: Afstemmen van 
HBO vergaderingen t.a.v. SBO vergaderingen.  
Bespreken met Aline Zwierstra  

Allen 
 
Peter 

 

04-01-2016 68 Inventarisatie leden commissies voor ondersteuning/opleiding Henk  

04-01-2016 69 
Uitnodiging lid Ketelhavenplein; gesprek met DB over ICT voor 
HBO en eventuele toetreding bestuur 

Henk  

09-05-2016 87 Visitatierapport op website (bij geregistreerde) Henk / Jan  

21-11-2016 88 Afspraak maken met WBB betreft Bartokstraat onderhoud 2017 Henk/George  

21-11-2016 89 Op Regioagenda plaatsen; navraag aanpak overlast vijver Dreven Henk 9-01-2017 

21-11-2016 90 
Lijst servicekosten raadplegen m.b.t. Heikant en eventuele kosten 
voor reiniging ramen 

Henk  

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

 
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 en Adreswijzigingen bijhouden 

Allen 
Henk 
Bernie 

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 

12-09-2016 5 
-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van  www.hbowonen99.nl  
-Naar CvH ´s communiceren dat zij informatie mogen aanleveren voor de site.  
-De webcommissie stuurt een melding naar de CvH  ´s bij nieuwe informatie op de site.   

Henk 
en 
Jan 

04-04-2016 7 Adressenlijst in dropbox actualiseren Jan 
 
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 
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