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-concept- 

 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 29 november 2017 van 09.30 -  11.35 uur  

 

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

    de heer Henk Dankers (secretaris) 

    de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) 

mevrouw Ger Heerdink  

mevrouw Wilhelmien van Amersfort 

mevrouw Marian Dickens  

de heer Harrie van Baardwijk 

    mevrouw Joke van Wensveen  

 

Verslaglegging   mevrouw Bernie Spronk (SMS) 

 

Voor een wat prettigere leesbaarheid van het verslag wordt voortaan een iets grotere regelafstand 

aangehouden... 

 

1. Opening 

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

vergadering is een vervolg op de vergadering van 20 november j.l. omdat toen niet alle punten zijn 

besproken. 

 

2. Mededelingen  

• N.a.v. het krantenartikel (29-11) over het kringloopbedrijfje “Habbekrats” in de Schubertstraat 

bespreekt HBO deze kwestie en hun eventuele rol hierin. Habbekrats moet het pand van 

WonenBreburg verlaten omdat de ontwikkelaar er een apotheek en huisarts in wil vestigen. Ze 

zitten er nu antikraak en vervullen een sociaal doel. De omgeving is over hun aanwezigheid 

verdeeld, maar toch zijn er in de buurt veel handtekeningen als steunbetuiging opgehaald. 

Volgens WonenBreburg zijn ze diverse keren uitgenodigd voor een gesprek, maar de eigenares 

van Habbekrats zelf vertelt een heel ander verhaal. HBO als belangenorganisatie voor huurders 

kan in deze kwestie helaas voor Habbekrats niets betekenen, want het betreft geen woning maar 

een commerciële ruimte (niet-Daeb). Dus HBO kan zich hierin niet mengen. Wel heeft Peter met 

de eigenaresse gesproken en ook  Harrie volgt de ontwikkelingen.  

Peter zal de reactie van Myreen Minnaar inzake kwestie Habbekrats ter informatie naar Joke 

sturen (Joke  zit in de CvH). 

• Jan herinnert aan de cursus Communicatie die Habitask voor het HBO op 24 februari verzorgt. 

Degenen die meedoen, ontvangen begin december van de organisator nog een vragenlijstje; ook 

wordt gevraagd om m.b.t. de huidige communicatie concrete voorbeelden aan te leveren die 

verbetering behoeven. 

 

3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 25 september 2017 

Wijzigen op pag. 3, 3e punt; dit betreft ‘Drömhof’ maar Sweelincklaan. 
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Voor het overige is het verslag goedgekeurd. 

 

N.a.v. het verslag:  

- Pag. 3: Kwestie Drie Componisten is afgewerkt; zij hebben hun spullen ingeleverd. 

N.a.v. actiepuntenlijst: 

- De punten 87 t/m 101 en 104 en 105 zijn afgewerkt. 

- N.a.v. punt 99, standpunt HBO inzake stukken SBO deelt Henk mee dat in het SBO en ook de 

komende stuurgroep melding gedaan zal worden dat dit HBO eerder over de SBO-stukken wil 

beschikken zodat men vooraf zaken kan bespreken en een standpunt kan innemen. Het 

betekent de stukken voor de stuurgroepvergaderingen nog eerder aangeleverd moeten 

worden.  

- T.a.v. het kennis kunnen nemen van het hele verslag van SBO is geregeld dat alle leden van 

de betrokken HBO’s in een aparte map in dropbox de agenda’s en volledige verslagen van het 

SBO kan lezen.  

Tijdens deze vergadering blijkt dat er met de autorisatie voor deze map iets niet goed is 

gegaan. Jan zal hiernaar kijken (N.B. Is inmiddels door Jan opgelost en alle HBO-leden 

kunnen nu bij de stukken in de SBO-map t.b.v. de HBO’s).  

- Het bestuur besluit om de actie om een jongerencafé te organiseren, vooralsnog te laten 

staan. Marian wordt als actiehouder toegevoegd. 

Op 8 december in de ochtend staat met WonenBreburg een bijeenkomst gepland over de 

communicatie.  

- Ad 103, m.b.t. algemene kennisoverdracht zal Henk overleggen met Jeroen Kras. Dit betreft 

een onderwerp voor de langere termijn. 

- N.a.v. punt 5 PM-lijst: om te bewaken dat op tijd kopij wordt aangeleverd voor Venster zal 

Henk de data opvragen bij WonenBreburg of nazoeken in de vorige Venster. 

 

Notulen en actielijst bestuursvergadering 20 november 2017 

Pag. 1, 1e regel onder punt 2: ‘trainingen’ wijzigingen in ‘het organiseren van een trainingsdag’. 

Wel kunnen er op die dag meerdere trainingen worden gegeven m.b.t. het onderwerp 

communicatie. 

Pag. 2, 4e punt: m.z. ‘Brücknerhaege’.  

 

Naar aanleiding van het verslag: 

- Pag. 1, diner op vrijdag 22 december: Ger vraagt een volgende keer voor definitieve 

vaststelling van de datum eerst vooraf even te overleggen; zij heeft zelf die avond nog een 

feest. Omdat het altijd lastig is om aan het eind van het jaar een geschikte datum te prikken, 

zal de volgende keer tijdig (al in september) gezamenlijk naar een geschikte datum worden 

gezocht. 

- Pag. 1, m.b.t. de jaarkalenders 2018 die huurders zelf moeten gaan ophalen, merkt Marian op 

dat diverse huurders in haar complex daartoe fysiek niet in staat zijn; daarom heeft haar 

commissie gevraagd of zij die kalenders bij de mensen in de bus mogen stoppen. 

WonenBreburg heeft daarop geantwoord dat dit niet mag, want hun standpunt is dat huurders 

die een jaarkalender willen hebben, dat zelf kenbaar moeten maken. Een oplossing zou 

kunnen zijn dat haar commissie eerst bij die mensen navraagt of ze een kalander willen en ze  

vervolgens bij de huismeester dan gaan ophalen.  
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- Pag. 2, 3e punt deelt Harrie mee dat de CvH Nassaustraat zelf rechtstreeks de gegevens bij  

Henk zouden aanleveren. 

 

De actielijst wordt geactualiseerd. 

 

4. Terugblik themabijeenkomst HBO 18 oktober 2017   

Opgemerkt wordt dat de uitleg van Leo over de huurdersparticipatie op zich goed was maar dat de 

reacties erop van de CvH’s  erg minimaal waren. In Breda was er aanzienlijk meer inbreng.  

Besproken wordt  hoe als HBO de leden van commissies actiever te krijgen. Zowel Harrie als Joke 

vinden dat we aan tafel bij mensen moeten gaan zitten en hen dan de gelegenheid moeten bieden 

hun zegje te doen. Ook  Henk denkt dat we als HBO de CvH’s hier iets meer in kunnen sturen.  

Harrie merkt voorts op dat de DB-leden op het podium zaten, terwijl eerder was afgesproken dat ook 

het DB  op de thema-avonden tussen de mensen in de zaal zou plaatsnemen.  

Afgesproken wordt dat allen daar de volgende keer nog beter op gaan letten. Tijdens de 

jaarvergadering gaat het DB wel op het podium plaatsnemen omdat het dan een officiële vergadering 

is. 

De presentatie m.b.t. dienstverlening en participatie zal Henk (of Hannie?) alsnog in dropbox zetten 

als bijlagen bij het verslag. 

 

5. Lopende zaken WOC  

Wandelbos  

Na de feestdagen zal WOC er gaan flyeren. Harrie zal de betreffende brief opstellen. Wilhelmien zal 

navragen bij Dorothee om hoeveel adressen het gaat. De brief en de flyers worden dan in de 

brievenbussen gedeponeerd. Uitgelegd dat ze via de mail versturen geen optie is, omdat WOC niet 

over de mailadressen beschikt en bovendien sommige huurders wellicht geen mailadres hebben.  

Harrie zal zorgdragen voor een voorraad enveloppen. 

Warmondstraat 

Harrie meldt dat een persoon met hem contact heeft gezocht en dat die mogelijk belangstelling heeft 

voor het oprichten van een commissie. Het WOC zal met hem een afspraak plannen. 

Sweelincklaan 

Kwestie over onderverhuur en of er sprake is van illegaal verhuren, is niet duidelijk. Harrie heeft 

inzage gekregen in de mailwisseling met de woonconsulent. Harrie heeft de huismeester geadviseerd 

buurtbemiddeling in te schakelen. 

Troelstrastraat 

Kwestie van overlast van muizen die een huurder heeft aangekaart, staat los van de nabijheid van de 

vijver, maar heeft te maken met de volière in de tuin van de buren. De persoon meent dat het voor van 

de vogels in de volière de muizen zou aantrekken. Als HBO kunnen we hier niets mee. Het WOC zal 

in deze kwestie adviseren contact op te nemen met buurtbemiddeling.   

 

Op 10 januari zullen de leden van WOC ’s middags vanaf 16.00 uur bij Boerke Mutsaers de  

nieuwjaarscadeautjes gaan inpakken en (met instemming van Peter) blijven dan aansluitend een 

hapje daar eten op kosten van HBO. 
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6. Mededelingen Regio  

In de Regio-vergadering is interessante uitleg gegeven over de WiZ en bijzondere toewijzingen. 

Voorts dat de huurachterstand slechts 1,1% bedroeg van de totale huurinkomsten, dus bijzonder 

weinig. 

Eventuele agendapunten voor de volgende regiovergadering in de volgende HBO-vergadering (8 

januari) bepalen. 

 

7. Mededelingen SHW  

- Henk licht toe dat de corporaties m.b.t. hun prestatieafspraken opnieuw een bod moeten doen aan 

de gemeente wat uiterlijk 15 december naar Den Haag moet. SBO tekent namens alle HBO’s mits 

elke individuele HBO ermee instemt. In de komende stuurgroepvergadering ligt het bod op tafel.  

- Er is ook in de Regiovergadering gesproken over een kwestie die m.n. in de regio Helmond 

speelde waar zich corruptie heeft voorgedaan m.b.t. WiZ . In de krant heeft daarover een artikel 

gestaan. In WiZ is het nu zo aangepast dat dit niet meer mogelijk is. 

- Voorts is in SHW besproken de overname van het WSG (Geertruidenberg)-bezit welke corporatie 

nagenoeg failliet is. WBB neemt een deel van het woningenbezit over en dat zou financieel niet 

leiden tot een verlies, maar het heeft wel invloed op hun bijdrage aan het solidariteitsfonds. SHW 

gaat daarover een brief naar de directie van WBB sturen waarin ze zullen aangeven dat ze het er 

niet mee eens zijn. 

- Een andere kwestie die SHW heeft besproken is de kwestie dat huurders nu individueel dubbel 

glas kunnen aanvragen, maar het betekent wel een maandelijkse huurverhoging van ruim 30 

euro. Vroeger gebeurde dat alleen collectief bij grote renovaties en was dus goedkoper voor 

huurders. 

- Gesproken is ook over de definitieve taakverdeling binnen het bestuur. Aanwezig was Caroline 

Timmermans die Aline Zwierstra in haar functie heeft opgevolgd en de huurdersparticipatie zal  

behartigen. Het bestuur van WBB is dus nu weer een driemanschap.  

- In SHW is de notitie huurdersparticipatie besproken. De eindversie moet HBO van WBB (Eva 

Paars) nog krijgen. De notitie zou worden aangepast conform de nieuwe Woonwet. Afgesproken 

wordt dat deze notitie nog in het HBO wordt besproken alvorens in SHW een besluit wordt 

genomen. 

- Het verslag van SHW wordt in dropbox gezet. Jan zal de HBO-bestuursleden autoriseren voor 

toegang tot die map. 

- Op voorspraak van HBO heeft  SHW Wim Corsten voorgedragen voor herbenoeming in de RvC. 

 

8. Mededelingen SBO     

De afgevaardigden van HBO in SBO hebben in het SBO aangegeven dat het hele HBO ook graag de 

stukken ca. 1 week voor het SBO te willen ontvangen om er nog over te kunnen vergaderen zodat ze 

hun SBO-afgevaardigden kunnen voeden. Ook met Camiel is hierover gesproken. In de stuurgroep zal 

Henk het verzoek ook neerleggen. 

De vraag zal neergelegd worden bij de projectgroep die de stukken voor de stuurgroepvergadering 

voorbereidt, om deze nog vroegtijdiger klaar te hebben. Voorts zal zowel de concept- als definitieve  

notitie van de adviseur van SBO (Haico) ook in de SBO-map ‘stukken voor de HBO’s’ worden gezet 

zodat ook de HBO-leden ze kunnen lezen. 

Voorts zal Henk bekijken of het HBO in 2018 1 week voor het SBO een vergadering kan inplannen. 
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Henk heeft de vraag bij Haico neergelegd of hij iemand kent (eventueel uit zijn organisatie) die als 

adviseur zou kunnen optreden voor HBO Tilburg en het platform Breda. Eventueel zou Haico zelf ook 

daarvoor in aanmerking kunnen komen. Henk zal hierover nog met Wim Leerves overleggen.  

 

9. Enquête 

Jan zal begin januari de enquête met een link versturen naar de CvH’s en een printversie bij Henk 

aanleveren. Henk zal zorgdragen voor ca. 35 geprinte exemplaren om tijdens de nieuwjaarsreceptie 

uit te delen aan de CvH’s. 

 

10. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

- De nieuwjaarsreceptie is op 10 januari, 19.30 uur. De eindejaarattentie is geregeld, zo ook de 

vrolijke noot voor tijdens deze bijeenkomst voor de CvH’s. De uitnodigingen zal Henk rond 20 

december versturen. Peter zal Caroline Timmermans vragen om ook een nieuwjaarswens uit te 

spreken voor het gezelschap. Via de secretaresse wordt de voltallige directie en de RvC 

uitgenodigd. 

Een idee (van Jeroen Kras) is om tijdens de nieuwjaarsreceptie alvast om eventuele 

bespreekthema’s voor de thema-avonden van HBO te vragen. 

- Henk deelt mee dat het vergaderschema 2018 in principe nu definitief is Aan SBO is verzocht om 

rekening te houden met de data van HBO als zij symposia en thema-avonden plannen.  

Het SBO is er in principe voor alle huurders. HBO TBV nodigt al hun huurders uit omdat zij geen 

CvH’s hebben. HBO Tiwos en HBO WBB nodigen alleen de CvH’s uit, maar ook andere huurders 

zijn welkom op de bijeenkomsten van SBO. 

- Wilhelmien en Harrie hebben namens het HBO als toehoorders deelgenomen aan het 

klantenpanel. Het klantenpanel is 2 of 3 keer bijeen geweest. Er nemen hoofdzakelijk 

medewerkers van WBB aan deel en nauwelijks leden van commissies. Het ging hoofdzakelijk over 

het onderhoud, schilderwerk. De uitleg die WBB gaf, was op zich wel interessant.  

- Jan doet de suggestie om Wim Corsten als lid van de RvC een keer uit te  nodigen voor een HBO-

vergadering om eens van hem te horen wat zijn rol is binnen de RvC. Een goed idee! 

 

Tilburg, 8 januari 2018 

 

 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 

 

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 20 november 2017 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

25-09-2017 102 Jongerencafé organiseren 

Joke/ 

Harrie/Marian/ 

Wilhelmien 

 

25-09-2017 103 
Voorstel algemene kennisoverdracht van HBO-leden (i.o.m. 

Jeroen Kras) 
Henk 

Langere 

termijn 

29-11-2017 104 
Reactie van Myreen Minnaar inzake kwestie Habbekrats ter 

info naar Joke mailen. 
Peter  

29-11-2017 105 Data kopij aanleveren voor Venster opvragen of opzoeken. Henk  



 

6 

 

29-11-2017 106 
Presentaties over dienstverlening en participatie als bijlagen 

voegen bij het verslag thema-avond 18 oktober in dropbox. 
Henk/Hannie?  

29-11-2017 107 
Harrie zal een voorraad enveloppen aanschaffen voor bij de 

flyers. 
Harrie  

29-11-2017 108 
HBO-leden autoriseren voor toegang tot map SHW in 

dropbox 
Jan  

29-11-2017 109 

De stukken voor SBO (als daar toestemming voor wordt 

verkregen in de stuurgroep) en de notities van Haico zullen  

voortaan ook in de SBO-map t.b.v. de HBO’s worden gezet. 

Bernie 

Het verzoek 

is gecommu- 

niceerd naar 

Camiel 

29-11-2017 110 Bestuursvergaderingen HBO 1 week voor SBO inplannen. Henk  

29-11-2017 111 
Met Haico contact opnemen over de vraag m.b.t. een  

adviseur voor zowel HBO Tilburg als platform Breda 
Henk  

29-11-2017 112 

Enquête met link begin januari naar alle CvH’s mailen en 

printversie aanleveren bij Henk die uitdraaien maakt om 

tijdens de nieuwjaarsreceptie uit te delen. 

Jan  

29-11-2017 113 
Wim Corsten een keer uitnodigen voor een HBO-

vergadering. 
Henk  

 

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. 

Adreswijzigingen verzamelen en Adreswijzigingen bijhouden 

Allen 

Henk 

Bernie 

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 een gesprek plannen met Myreen Minnaar van WBB ter bespreking 

van lopende zaken. 
Peter 

12-09-2016 5 

-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van  

www.hbowonen99.nl  (zie kopijdata) 

-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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