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-concept- 
 
Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 
Maandag 13 maart 2017, van 9.30 tot 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 Leo van Gerven (adviseur)  

     
Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 
1. Opening 

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

2. Mededelingen  
De voorzitter meldt het volgende:  
- De website is niet meer up-to-date sinds het afscheid van François, omdat er geen vervanging 

is gekomen. Morgen heeft Jan een afspraak met Bernie en bespreekt met haar waar zij  
ondersteuning kan geven. Hij gaat de website veranderen en maakt een andere, duidelijkere  
template.  

- Op de website worden de notulen van H.B.O. volledig geplaatst en van SBO alleen de 
samenvatting.  

- Bernie heeft de presentaties van de thema-avond opgevraagd die bij het verslag kunnen 
worden gevoegd. 

- Peter heeft een e-mail van Jeu Blommenberg ontvangen, waarin deze vraagt naar de respons 
op de advertentie in Venster voor deelname in een CvH. Er zijn geen reacties 
binnengekomen; Peter zal dit aan dhr. Blommenberg meedelen.   

 
3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 20 februari 2017  

Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pg 1, 2e regel;  20 januari moet zijn 20 februari 2017.  
Pg 1, pnt 4, 1e-; er is nog 1 ingevulde enquête binnen gekomen, dat maakt totaal 29 stuks. 
Pg 2, pnt 5, 3ᵉ-; Harrie heeft zijn verslag naar Bernie gestuurd en zal dit alsnog naar Henk 
doorsturen. Henk kijkt er inhoudelijk naar en Bernie grammaticaal.  
Pg 4, onderaan; 20 februari moet zijn 13 maart 2017.  
 
Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen/aanvullingen als vastgesteld beschouwd. 
 
De actielijst wordt besproken en wordt gewijzigd.  
Punt 91; is afgewerkt en kan van de actielijst af.  
Punt 92; is afgewerkt en kan van de actielijst af. 
  
De P.M. lijst wordt besproken en blijft ongewijzigd.  

 
4. Uitslag enquête 2016   

- De presentatie van de enquête wordt geëvalueerd en hieruit blijkt dat daar veel complimenten 
op zijn gekomen m.n. voor de overzichtelijke wijze en goed leesbare sheets. Tijdens de 
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presentatie werden vragen van leden beantwoord waardoor de presentatie langer duurde dan 
gepland.  

- De secretaris meldt dat Bernie van alle gegevens een uitgebreider verslag en samenvatting 
per onderwerp gaat maken t.b.v. het jaarverslag.   

- Er zijn complimenten gegeven voor het invullen van de vernieuwde enquête, aldus de 
penningmeester.  

- Met de CvH van Heuvelse Akkers gaat Harrie contact opnemen om de werkzaamheden van 
H.B.O. nader toe te lichten.  

 
5. Planning Jaarvergadering HBO 10 mei 2017  

- Het schema t.b.v. jaarvergadering wordt in de dropbox aan de map ALV toegevoegd. Verder 
vertelt Henk dat hij al wat tekst van een paar personen heeft ontvangen.  

- De voorzitter zal het voorwoord aanleveren.  
- Henk vindt het wenselijk om verbeterpunten t.o.v. vorig jaar in de samenvatting te vermelden. 

Bernie kan gegevens opvragen bij Henk en Jan. 
- De brief Kandidaatstelling wordt nog aangepast.  
- Aftredend/Herkiesbaar; Jan en Willemien stellen zich beiden herkiesbaar. Harrie wil er nog 

even over nadenken en geeft zijn besluit voor 4 april door.  
- Het financieel jaarverslag en kascontrolecommissie komen voor de begroting 2017 in de 

Jaarvergadering en niet andersom.  
- Aangezien iedereen een half uurtje praten over/op de jaarvergadering erg kort vindt, wordt 

gezocht naar ideeën:  
o In de uitnodiging zal worden verzocht om schriftelijk eventuele vragen voor 2 mei in te 

dienen.  
o Leo stelt voor om op de avond van de jaarvergadering ook zelf open vragen te stellen. 

Bijvoorbeeld; ‘Wat mist u op de website?”, “Hoe kunnen we …. verbeteren?”, maar 
ook toelichten waarom geen spreekuur wordt ingesteld.  

o Een andere optie is om per CvH een pagina op de website aan te maken, aldus Leo.  
 
6. Stand van zaken huuroverleg  

- In de vorige vergadering is verteld dat er twee keer huuroverleg is geweest, waarmee SHW 
akkoord is gegaan. Het resultaat hiervan is dat 28 maart 2017 de voorgestelde 
verhoging/verlaging definitief wordt ondertekend.  

 
- Leo meldt dat het 3e Huuroverleg, donderdag 16 maart 2017 om 13.30 uur in Breda komt te 

vervallen.  
 
- Leo vertelt dat de flats in Breda waarvan de balkons risico lopen, een aantal jaren geleden 

waren achtergebleven in het groot onderhoud omdat bewoners niet akkoord waren Deze flats 
zijn volgens voorschriften van 60 jaar geleden gebouwd. Nu blijkt de aansluiting tussen 
woning en balkon bij een nog onbekend aantal woningen niet goed te zijn. Er is nu waar nodig 
gestut en de zaak is verder in onderzoek en er zal geen risico worden genomen. De pers is 
vorige week op de hoogte gebracht. Het groot onderhoud zal worden uitgevoerd. In Breda 
wordt op andere plekken ook gecontroleerd. In Tilburg staan deze soort flats niet. 

 
7. Lopende zaken WOC  

Harrie geeft een toelichting op de lopende zaken namens de WOC: Er zijn de laatste tijd vaak 
negatieve reacties en problemen binnen CvH’s op zijn bordje gekomen en dat kost veel energie. 
De bestuursleden geven aan dat bij kritiek op WOC het eigenlijk kritiek op H.B.O. betreft en daar 
opgepakt moet worden.   
 
1. Witbrand West    

Deze CvH wordt i.v.m. overlijden van een lid niet voortgezet. Het is wel de bedoeling om 
binnen 6 weken te gaan flyeren.  

 
2. Wandelbos I  
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De penningmeester meldt dat er geen ingevulde enquête is ingeleverd. Hij zal het geld 
overmaken en financieel afwikkelen.  

 
3. Sweelincklaan   

Deze CvH is niet op de thema-avond geweest. Harrie zal nog eens contact opnemen en Peter 
verwacht dat het moeilijk zal zijn om daar een CvH actief te krijgen.  

 
4. Stadsplein Forum (Ketelhavenplein)   

Op de Regiovergadering is Stadsplein Forum ter sprake geweest.  
 
Er staan 3 gebouwen en elk gebouw heeft een eigen VVE, waarmee geen goed contact is, 
aldus Harrie. Van de woningen is een deel koop, een deel huur van de corporatie en een deel 
huur in de vrije sector.  
Vorige week woensdag hebben Peter en Harrie samen met Myreen Minnaar (WBB). de 
woonconsulent en een teamleider gesproken. Afgesproken is dat H.B.O. een brief naar 
Stadsplein Forum gaat versturen met het voorstel om in gesprek te gaan met H.B.O. en WBB. 
Het onderwerp zal betrekking hebben over een positieve inzet naar huurders en niet over 
klachten. Er wordt een externe gespreksleider uitgenodigd om het gesprek in goede positieve 
banen te leiden. De woonconsulent levert een lijst aan met zaken die al dan niet opgelost zijn.  
 

5. Staatsliedenbuurt  
Er is een brief bezorgd aan onze voorzitter van mevrouw Appels.. Dit n.a.v. het gesprek met 
haar, Harrie, Peter en Gwen Hofland (WBB). Harrie heeft zijn reactie op de brief aan Peter 
doorgegeven. Er is afgesproken dat Gwen Hofland de reactie van Harrie en Peter zal 
meenemen in haar antwoord naar mevrouw Appels.   

 
6. Drie Componisten  

Harrie heeft Jamila gesproken en zij heeft de financiële administratie nog niet kunnen bekijken 
en er is nog geen nieuwe aanvraag ingediend.  

  
7. Parkzicht   

Henk vertelt van Elly Stokkermans een bericht te hebben ontvangen. Er is sinds 2014 geen 
CvH meer en nu is het bellenbord aan onderhoud toe, maar zij weet niet tot wie zij zich moet 
richten. Henk zal contact opnemen.  
 

8. Bartokstraat   
- Henk vertelt dat er nu 3 klankbordleden zijn. De vraag is hoe en op welke wijze 70% 

voorstanders worden gevonden. Het betreft hier 2 flats met totaal 96 woningen.  
- Het gesprek met Marlou en Karin was teveel gericht op Henk en Leo en te weinig naar de 

bewoners (klankbord). Vragen werden niet duidelijk beantwoord. De hal waar bezoekers het 
eerste binnenkomen kreeg de minste prioriteit. Er werd door de dames aangegeven dat de 
entrees niet worden aangepakt, alleen de 96 woningen in de 2 flats. Er is een medewerker 
van BAM betrokken vanwege de ketensamenwerking.  

- Er zullen aparte gesprekken met bewoners gevoerd moeten worden om hun erbij te betrekken 
en mee te laten praten.  

 
8. Mededelingen Regio,  agendapunten  

- Agendapunt: Mogelijkheid bespreken voor inbreng van H.B.O. / huurders in WiZ (Woning in 
Zicht).            

- Agendapunt: Participatie zal aan bod komen.      
- Jan vraagt zich af hoe het beleid is omtrent de wachtlijst voor het huren van garages. Peter 

stelt voor dit bij de rondvraag op de Regio aan te kaarten.  
 
De voorzitter verzoekt nieuwe agendapunten voor de Regiovergadering door te geven.  
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9. Mededelingen SHW    
Leo heeft met de voorzitter van de RvC en de huurdercommissarissen (hc) van Breda en Tilburg  
kennis gemaakt. De termijn van de hc in Breda loopt eind 2017 af. De RvC gaat eerst een profiel 
maken. Er zal worden gezocht naar iemand die kennis heeft van de regio en dus niet specifiek 
van Breda of Tilburg. Herman Touw gaat dit jaar ook weg en daar komt geen vervanger voor, 
maar wordt in de RvC onderling geregeld. De heer Van Dongen is kandidaat voor het 
voorzitterschap.  

 
10. Mededelingen SBO (vergadering 6 februari)  

- Ger en Henk zijn niet ingegaan op een uitnodiging voor een cursus in Delft of Eindhoven 
vanwege de kosten.  

- Henk deelt mee dat SBO vindt dat het niet de bedoeling is dat verslagen worden uitgewisseld. 
Pas als een verslag definitief is komt er een samenvatting op de website. Er is uiteraard wel 
ruimte voor vertrouwelijke ruggespraak. De H.B.O.-leden geven te kennen het daar niet mee 
eens te zijn en verzoeken hun standpunt terug te leggen bij SBO.   (actie: Henk)   

 
11. Rondvraag    

- De H.B.O. vergadering van 8 mei wordt verplaatst naar 1 mei.  
- Op de vraag van Willemien wie er naar de jaarvergadering in Breda gaat, geven meerdere 

mensen aan daar animo voor te hebben.  
- Leo deelt informatie uit over de nieuwe Omgevingswet.  
- De penningmeester vertelt de vergoeding aan CvH’s op 3 maart te hebben uitbetaald, 

waarvan 5 een lagere vergoeding hebben ontvangen.  
- Jan is op vakantie van 16 mei tot 12 juli en per mail bereikbaar.   
  

12. Sluiting  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 1 mei 2017 om 09.30 uur. 
 
Tilburg, 1 mei 2017 

 
Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 
 
Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 13 maart 2017 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

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

09-01-2017 88 Afspraak maken met WBB betreft Bartokstraat onderhoud 2017 Henk/Leo  

21-11-2016 89 
Op Regioagenda plaatsen; navraag aanpak overlast vijver 
Staatsliedenbuurt 

Henk 9-01-2017 

20-02-2017 93 Vertrouwelijk gesprek afspreken met Myreen inz. Sweelincklaan Peter  

20-02-2017 94 Stadsplein Forum op agenda Regio 14 maart 2017 Henk  

20-02-2017 95 Instellen klankbordgroep Bartokstraat Henk/Leo  

20-02-2017 96 Onderwerp Participatie op agenda Regio 14 maart 2017 Henk  

20-02-2017 97 Inbreng van huurders m.b.t. WiZ op agenda Regio 14 maart 2017 Henk  

20-02-2017 98 Uitleg nieuwe Omgevingswet Leo  

13-03-2017 99 
Standpunt HBO overbrengen; HBO niet eens met SBO inz.  
publiceren samenvatting verslag op website i.p.v. volledig verslag 

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

 
09-03-2015 

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

Allen 
 

17-06-2013 3 
De Werkgroep Ondersteuning  CvH’s (WOC) 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 

09-01-2017 8 Inventarisatie leden commissies voor ondersteuning/opleiding 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 

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

