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-concept- 

 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 5 maart 2018 van 09.30 uur – 12.15 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  

Gasten     de heer Wim Corsten  

    De heer Vincent Smit  

 

Verslaglegging   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening 

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

 

De agendapunten komen vandaag in een andere volgorde aan de orde i.v.m. de komst van de 

heren W. Corsten en V. Smit (RvC).  

Agendapunt 4 komt na punt 5 en agendapunt 11 komt na punt 9.  

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Mededelingen  

De voorzitter meldt dat iedereen naar het live klantenpanel mag gaan, ook al is hij of zij er al een 

keer geweest.   

 

3. Notulen en actielijst bestuursvergadering 8 januari 2018 

Tekstueel en naar aanleiding van het verslag:  

- Pag 1, punt 3; pag 1, punt 2, 1e  Habbekrats ….. dat er ‘mogelijk’ een huisarts …  
- Pag 2, punt 4; …. dhr. Kruissen van de Reyshoeve (i.p.v. de Mozartlaan).  

- Pag 2, punt 5, Bartokstraat; … ‘Voor de andere woning (t.b.v. mindervaliden) is maatwerk 

geleverd’ moet zijn: ‘De mindervalidewoning is verbouwd naar een standaardwoning met 

aanpassingen’.  

 
Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen/aanvullingen vastgesteld.  

 

N.a.v. actiepuntenlijst: 

- De punten 111, 112, 113, 115 en 116 zijn afgewerkt.  

 

De actielijst wordt geactualiseerd. 

De P.M. lijst blijft ongewijzigd.  
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4. ALV-Jaarvergadering 16 mei 2018   

- De voorzitter meldt dat het rooster van aftreden voorgelegd moet worden. Henk legt uit dat de 

kandidaatstelling 6 weken van tevoren schriftelijk bekend moet worden gemaakt. Henk zal 

nagaan wanneer welke stukken bij Bernie dienen te zijn.    (actie: Henk) 

- Het DB zal de stukken voor de Jaarvergadering nog doornemen.  

- Harrie informeert voor entertainment (tot een maximum tot € 300).    

 

5. Gesprek met de heren Corsten en Smit (RvC)  

De voorzitter heet de gasten Wim Corsten en Vincent Smit, beiden lid van de RvC, van harte welkom.  

Alle aanwezigen worden uitgenodigd zich in het kort voor te stellen.   

 

Wim Corsten is sinds 4 jaar lid van de RvC en nu weer voor 4 jaar herbenoemd. Tot 6 jaar geleden 

voorzitter van Thebe geweest en momenteel nog als interim bij Thebe betrokken.  

 

Vincent Smit is sinds 1 januari van dit jaar lid van de RvC op voordracht van SHW Breda. Vincent 

woont in Breda en is werkzaam aan de Hogeschool in Den Haag. Hij verricht daar praktijkgericht 

onderzoek, zodat studenten en docenten iets leren van stedelijke vraagstukken in Den Haag. Daarbij 

heeft hij contacten met woningcorporaties, gemeente Den Haag en Platform31 m.b.t. een aantal 

wijken in Den Haag. Van 2000 tot 2008 is Vincent lid van de RvC van Singelvest in Breda geweest en 

van 2009 tot 2017 van de RvC van Cascade in Waalwijk. Hij geeft aan het interessant te vinden om nu 

bij WBB in de rol van huurderscommissaris verder te gaan. Zijn vrije donderdag wil hij besteden aan 

WonenBreburg.  

 

De voorzitter geeft aan dat SHW eenmaal per jaar een gesprek heeft met de volledige RvC.  

Het is de verwachting van de HBO dat beide heren extra aandacht zullen hebben voor de huurders.  

 

- De vraag is, wat de RvC doet als zij een plan ontvangen, wat in het algemeen vaak achteraf 

gebeurt? 

Dhr. Corsten legt uit dat er een keer per jaar een 2-daagse conferentie (april 2018) is, waarin m.n. 

vooruit gekeken wordt naar de komende periode. Het betreft o.a. het Ondernemingsplan (voorstel) van 

WBB. Een aantal leden kijken daar naar met een financiële bril naar en een aantal vanuit 

huurdersbelangen.  

Morgenavond (6 maart) komt de maatschappelijke commissie -waarin ook Wim en Vincent zitten- voor 

het eerst bijeen met Carolien Timmermans als nieuwe bestuurder (domein Wonen) en Roy Stevens, 

beleidsmedewerker. Men zal zich vooral richten op kwetsbare groepen, zoals ouderen. De vraag is 

hoe WBB daarop inspeelt, bijvoorbeeld door het aanbieden van beschut wonen, eenzaamheid 

verminderen en welzijn bevorderen. Er is een toename van verwarde personen en hoe daarmee om te 

gaan gebeurt in samenspraak met de gemeente. Een aparte groep is de statushouders. Verder zijn de 

belangrijke thema’s betaalbaarheid en beschikbaarheid die aan de orde komen.  

 

- Wijkgericht werken  

De voorzitter geeft aan dat bij steeds meer mensen het gevoel bestaat dat de overheid 

maatschappelijke problemen wil laten oplossen zonder daar financiële middelen voor te verstrekken. 

Een voorbeeld is dat huismeesters steeds meer taken erbij krijgen en hun werkgebied groter wordt, 
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maar dat in dezelfde tijd moeten behappen. Het gevolg is dat een huismeester minder zichtbaar is 

voor bewoners, terwijl op papier een ‘dekkend huismeesterschap’ wordt vermeld.  

Dhr. Corsten laat blijken met dit punt nog niet bekend te zijn en vindt het goed dat dit genoemd wordt. 

In Breda hebben huismeesters meer zichtbare plekken gekregen, zoals in Tuinzicht. Henk vertelt dat 

er in Tilburg Noord ook een experiment is geweest, maar dat is opgeheven en kan men alleen nog op 

afspraak bij hem terecht.  

 

- Gaat hetgeen binnen de Maatschappelijke commissie (MC) gerapporteerd wordt ook naar de 

gemeenten of is het alleen voor WonenBreburg bestemd?  

Dhr. Corsten licht toe dat het plan dat er nu ligt, bestudeerd wordt. Er zal wellicht aanleiding zijn om op 

bepaalde gebieden de contacten met gemeenten te versterken. Niet de RvC is daarvoor aangewezen, 

maar de uitvoering ligt bij het bestuur van WBB. Henk meldt dat Roy Stevens daarover onlangs een 

rapport heeft geschreven.  

 

- Is het niet vanzelfsprekend dat er in de Maatschappelijk commissie ook huurders zitten?  

Een goede vraag, aldus dhr. Corsten. De agenda van de MC wordt morgen gemaakt. De MC is vanuit 

de RvC in het leven geroepen om de positie van de huurder te versterken. De commissie zal nadere 

contacten onderhouden met SHW en/of HBO, maar dat is een taak van het bestuur die daarover zal 

moeten communiceren.   

V. Smit vult aan dat bij het “maatschappelijke” niet alleen om huurders gaat, maar veel breder is, d.w.z 

dat het ook om de kinderen gaat. Als huurderscommissaris(sen) willen we vooral het maatschappelijk 

belang agenderen. De MC kan dus binnen de RvC iets op de agenda zetten, bijvoorbeeld kwetsbare 

groepen, wijkgericht werken. Wij kunnen in een aparte sessie mensen van de gemeenten, 

huurdersorganisatie e.d. een deel van de avond laten aanschuiven. De RvC is niet alleen Toezicht 

maar ook een Klankbord. Het Bestuur (WBB) heeft ook recht om te sparren, is klankbord. Op die 

manier kunnen bepaalde zaken vanuit een ander perspectief worden bekeken.  

V. Smit wil graag, als huurderscommissaris van het Platform (Breda) en van de HBO (Tilburg), horen 

wat er leeft en dat als nieuwe agendapunten meenemen naar de RvC en daarmee vervolgens naar 

het Bestuur.  

 

- Vraag van V. Smit: Welke punten willen jullie op de agenda als het gaat om de maatschappelijke 

kant?   

De voorzitter spreekt zijn zorg en verbazing uit over enerzijds de huurverhoging en anderzijds over 

een publicatie van de Woonbond om teveel betaalde huren terug te eisen. Het gaat om de 

actiehuurverlaging.nl van 10%, omdat corporaties enorme winsten hebben gemaakt. Wat kan 

WonenBreburg in financieel opzicht in dit geval?    

Dhr. Corsten geeft aan dat de publicatie en de positie van WBB op de ranglijst zal worden besproken 

in de eerstvolgende vergadering van de RvC.  

V. Smit vult aan dat voor huurinkomsten in de plus ook bestemmingen als duurzaamheid en 

maatvoering worden gereserveerd.  

 

De secretaris noemt de Huurharmonisatie, als zijnde een grote post aan opbrengsten voor WBB. Een 

huurder die bij overlijden van de partner van de 2e etage naar de 9e etage verhuisd in hetzelfde 

gebouw, staat ineens voor een hogere huur van soms wel € 300,--. Eventuele bijdragen vanuit 

gemeenten m.b.v. huurgewenning of woonlastencompensatie-fonds zijn ontoereikend.  
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Dhr. Corsten meldt dat voor wat betreft de Huurharmonisatie morgenavond voorstellen besproken 

zullen worden, zoals het leveren van maatwerk.  

 

De penningmeester geeft aan dat in het verleden door WBB fouten zijn gemaakt in de 

puntentoekenning en/of  -berekening, waardoor huren boven de streefhuur uitkwamen. Het beleid is 

nu dat mensen met huur die boven de streefhuur uitkomen naar beneden worden bijgesteld.  

 

Het thema duurzaamheid en het gasloos maken van bestaande woningen blijkt nog niet te worden 

uitgevoerd door WBB, noemt Harrie als aandachtspunt. Tegenover De Heikant zijn 48 nieuwe 

appartementen gebouwd met gasverwarming en elektrisch koken.  

 

Dhr. Smit noemt de punten op, waarvoor het Platform in Breda aandacht vraagt:  

• Duurzaamheid  

• Installatie (warm-koud) flats Dr. Struyckenplein in Breda  

• Huishoudens met inkomen net boven de grens  

• Gebiedsgericht werken.  

 

Aanvullend op het punt ‘Installatie’ van Breda heeft Harrie een opmerking m.b.t. de nieuwbouw van De 

Heikant, waar veel problemen zijn ontstaan door samenwerking met de firma Etec. Tijdens de 

afgelopen strenge vorstperiode kreeg men de temperatuur niet boven de 15 graden Celsius. Met deze 

problemen kunnen huurders niet bij WBB aankomen, omdat WBB hiervoor geen verantwoordelijkheid 

neemt. De bewoners zaten letterlijk en figuurlijk in de kou.  

 

In Breda is vorige week een introductiedag geweest over het werk van de huismeester m.b.t. verwarde 

personen. Wilhelmien vertelt dat in Tilburg volgende week een avond is georganiseerd over dat 

onderwerp. Vroeger waren er maatschappelijk werkers in dienst bij WonenBreburg, vult Henk aan.  

Er is volop samenwerking met andere partijen zoals politie, RIBW en GGZ. Kwaliteit van de wijk is 

mede afhankelijk van de professionals.  

 

Dhr. Corsten en dhr. Smit zeggen toe voor een terugkoppeling te zorgen, vragen en opmerkingen 

mogen per e-mail worden gestuurd. Beiden zien graag een uitnodiging tegemoet om in het najaar 

weer bij de HBO aan te sluiten.  

 

De voorzitter bedankt beiden heren voor hun aanwezigheid en gegeven toelichting.   

 

6. Lopende zaken WOC 

Vogelenzang (Groenewoud) 

De voorzitter meldt dat het DB een bezoek heeft gebracht en met enkele mensen heeft gesproken 

(o.a. Joske Ansems) in het wijkcentrum aan de Don Sartostraat. Er zijn nogal wat grieven, maar de 

huismeester en de woonconsulent kunnen niet veel doen. Het betreft overlast van honden, dealers, 

buren, etc. De vorige huismeester is bedreigd. Harrie vertelt dat een paar jaar geleden bij de 

Dolomietenlaan een soortgelijk probleem is geweest.  

Henk meldt dat er op het terrein van WonenBreburg door onbevoegden wordt geparkeerd. Bezoekers 

moeten buiten het terrein hun auto parkeren.  
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De voorzitter geeft de volgorde van actie aan, namelijk eerst gesprek met buren, dan met de 

buurtpreventie en vervolgens met WonenBreburg. Deze kwestie wordt daarom morgen in de 

Regiovergadering voorgelegd aan Myreen Minnaar.  

 

Populierenflat  

De voorzitter verwijst naar een schriftelijk bericht (lijst met punten) van dhr. Wim Weijters, secretaris 

CvH, dat ondertussen aan de HBO-leden wordt uitgedeeld.  

De punten door dhr. Weijters genoemd, worden voorgelegd aan WonenBreburg om te kijken waar 

actie op kan worden ondernomen.  

 

Jan vertelt dat hij dhr. Weijters telefonisch uitleg heeft gegeven over het boekjaar. Dat loopt van 1 april 

en alle uitgaven van 1 januari kunnen tot binnenkomst van de uitkering, bijvoorbeeld de 

jaarvergadering gereserveerd worden, waardoor het saldo gaat omlaag gaat.  

 

Nassaustraat 

De voorzitter leest de reactie van de contactpersoon van de CvH voor, waarin wordt vermeld dat zij 

een gesprek niet zinvol vindt.  

Harrie merkt op dat de Staatsliedenbuurt eigenlijk niets te maken heeft met de Nassaustraat en geeft 

een korte toelichting op de situatie.  

Henk meldt dat er volgend jaar een grote renovatie in de Nassaustraat komt. De voorzitter wil de 

commissie dan ook graag behouden. Jan stelt voor om de gelegenheid voor een gesprek aan te 

bieden.  

De voorzitter stelt een brief op, waarin de bereidheid van het DB voor een gesprek aangeboden wordt. 

Als daarna blijkt dat de CvH niet met HBO in gesprek wil gaan, dan wordt dit aan WonenBreburg 

doorgegeven.           (actie: Peter) 

 

Gesworen Hoek  

Harrie, Wilhelmien en Marian hebben een gesprek gehad met Olga Wieberdink, woonconsulente 

Reeshof  en met twee hele enthousiaste buurtbewoners, Linda en Natascha. Op vrijdagavond 30 

maart is er een activiteit in de wijk, waar WonenBreburg voor is uitgenodigd om te komen flyeren en 

om in contact te komen met buurtbewoners.  

 

Warmondstraat  

Er is een gesprek geweest met een bewoner, maar die heeft daarna niets meer van zich laten horen.  

 

Reyshoeve 

Met Olga en Betty van Loon heeft Harrie gesproken over een nieuwe CvH en over Henk Kruissen 

(Reyshoeve). Mevr. Van Loon gaf te kennen dat dhr. Kruissen nogal dominant overkomt. Hij liet haar  

een foto zien van een bankafschrift met daarop € 600 van de cie. Harrie zal de foto opvragen en 

doorsturen naar Jan.   

 

Jongerencafé (tussen 20 en 35 jaar) 

Betreft de eerste bijeenkomst had Monica (huurder) niet meer gereageerd en is niet bij de bijeenkomst 

aanwezig geweest.  
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Op donderdagavond 1 februari zijn er een 40-tal telefoontjes gepleegd, maar helaas zonder resultaat. 

Er zijn ook persoonlijke mailtjes verstuurd en daarop zijn vier reacties gekomen en helaas als reactie 

dat zij geen belangstelling hebben.  

 

Joke, Wilhelmien en Harrie hebben een gesprek gehad met Ellis en Riek, beiden van Zorgbelang. 

Dezelfde avond kwamen zij nog met ideeën, zoals een facebookpagina en video. Het kwam heel 

positief over, maar het kost nogal wat. Harrie verwijst naar de (tweede) offerte van Zorgbelang 

‘Ondersteuning bij het betrekken van jongeren van WonenBreburg bij een huurderscommissie’.  

Zorgbelang wil graag uiterlijk 8 maart weten of er een akkoord is.  

 

Op dinsdag 29 mei willen Ellis en Riek een avond voor jongeren organiseren, bijvoorbeeld met de 

slogan ‘een pizzapunt voor een opmerking’.  

 

Harrie hoopt dat er minstens 20 huurders komen. Het wordt ook onder de aandacht gebracht bij 

studentenhuisvesting van WonenBreburg in Tilburg.  

Een evaluatie doet Zorgbelang telefonisch.  

De voorzitter heeft zijn bedenkingen, omdat geen enkele uitnodiging tot nu toe iets heeft opgeleverd. 

Jan geeft aan, wanneer er te weinig deelnemers voor de ‘pizzapunt’-avond zijn, de avond gecanceld 

moet worden om zaalhuurkosten e.d. alsnog te besparen.  

 

Opus 66 / (Lage) Griegstraat 

De penningmeester meldt dat dhr. Toon Pronk is overleden. De pinpas is verloren en het 

telefoonnummer van dhr. Zebregts blijkt niet meer te kloppen. Wilhelmien gaat informeren bij 

huismeester Tim van Ierland.   

 

7. Mededelingen Regio  

De voorzitter meldt een volle Regio-agenda.  

De Populierenflat en Vogelenzang (Groenewoud) worden als agendapunt aangedragen of bij de 

rondvraag aangekaart.  

 

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

(7 mei) bepalen.  

 

8. Mededelingen SHW  

I.v.m. het plotselinge overlijden van Rob Vinke wordt naar een nieuwe bestuurder voor TBV gezocht. 

Er is voorlopig met 2 kandidaten gesproken en er is nog geen beslissing genomen. Mogelijk worden 

en nog meer kandidaten aangezocht. 
Volgende week woensdag 14 maart is het vooroverleg van SHW.  

 

9. Mededelingen SBO     

Henk meldt dat de stukken deze keer op tijd zijn binnengekomen (N.B. Bernie: zodat ook de HBO’s 

meer tijd hebben om zich erover te buigen en eventueel nog een vergadering te beleggen 

voorafgaand aan het SBO). Henk spreekt de hoop uit dat dit in de toekomst zo zal blijven.  

 

 

10. Deskundigheidsbevordering 
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Henk verzoekt om extra tijd uit te trekken voor dit onderwerp. De meerderheid wil het terug op de 

agenda voor de volgende vergadering op 7 mei 2018.  

Het conceptverslag is te vinden in de dropbox en het verzoek aan eenieder om het te lezen. 

 

De communicatie-dag met Habitask is door iedereen verschillend ervaren. De uiteindelijke vraag blijft: 

“Wat willen wij daarmee?”.  

 

11. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

- Joke vraagt hoe WonenBreburg de deelnemers aan het klantenpanel registreert? Volgens Harrie 

kan WBB putten uit veel aanmeldingen, waaruit ze 10 personen aanschrijven en uitnodigen.  

- Het rooster van aftreden: Henk verzoekt Peter en Ger tijdig te laten weten of zij zich herkiesbaar 

stellen. 

- Jan meldt dat er aan vergoedingen aan de CvH’s in totaal € 19.003,32 is uitbetaald. Het gaat om 

26 CvH’s, behalve de Kleurenbuurt. Voor de Kleurenbuurt is het € 675,43.  

- Tot slot wordt de thema-avond van 21 maart nog kort doorgesproken. Henk zorgt weer voor de 

uitnodiging. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.   

 

Tilburg, 7 mei 2018 

 

 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
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Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 5 maart 2018 

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 105 Data kopij aanleveren voor Venster opvragen of opzoeken. Henk  

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

flyers. 
Harrie  

08-01-2018 114 Brief naar contactpersoon van CvH Nassaustraat Peter  

08-01-2018 117 Lijst prioriteiten deskundigheidbevordering maken Allen   

05-03-2018 118 Voorbereiding Jaarvergadering 16 mei  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/Henk 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: secretaris@hbowonen99.nl - Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42929162 – KvK: 18055748 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80) 
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