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-concept- 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 26 november 2018 van 09.30 uur – 11.50 uur  

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Corrie Aerts      

mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

de heer Harrie van Baardwijk 

mevrouw Marian Dickens 

de heer Harry Elings 

mevrouw Ger Heerdink  

mevrouw Betsie van Loon 

mevrouw Joke van Wensveen 

Adviseur:   mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)   

    

Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 

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

 

Het voorstel is om met agendapunt 6 te beginnen en daarna de volgorde vanaf punt 2 aan te houden. 

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.  

 

6.   Extra mogelijkheden om als AB te vergaderen op verzoek van Harrie Elings 

Harrie Elings geeft aan te weinig vanuit de bestuursleden te horen wat de aandachtspunten zijn, die 

HBO Wonen volgens de statuten moet hebben en wil dit als toekomstig bestuurslid graag 

bespreekbaar maken. Het inhoudelijke waar we met elkaar voor verantwoordelijk zijn, het vormen van 

een visie, waar wij met elkaar mee bezig zijn. Harrie wil graag wat meer reflectie met elkaar, wat leeft 

er, hoe voelt het, brainstormen, verruiming, om daarvan te kunnen leren.  

 

De voorzitter schetst het verschil tussen WonenBreburg en de huurdersorganisatie op het gebied van 

professionals. WBB heeft specialisten in huis die veel kennis over specifieke zaken hebben. Als HBO 

zijn wij nog niet zo ver, maar willen wel naar het niveau van de professionals van WBB. Er is 

voldoende ruimte in het vergaderschema om extra vergaderingen in te lassen, als we bepaalde 

onderwerpen uitgebreider met elkaar willen bespreken.  

 

Ger meldt dat de communicatie met SBO niet optimaal is, wat ook weer bleek m.b.t. het 

vergaderschema. Jan brengt de vraag naar voren of het mogelijk is om uit de SBO te stappen? 

Gevolg daarvan is, volgens Henk dat er dan geen convenant meer is, maar dat alleen de 

prestatieafspraken blijven staan.   

De voorzitter kent het communicatieprobleem met SBO en gaat dit formeel aankaarten bij de 

bestuurder, de heer Hans Pars. SBO vergadert namelijk over zaken die alle huurders aangaan en 

dient een standpunt in te nemen na overleg met alle HBO’s.  
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De voorzitter komt terug bij het punt ‘hoe kunnen wij als HBO slagvaardiger worden?’ Men kan denken 

aan het vormen van werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de WOC (werkgroep ondersteuning 

commissies). Een werkgroep kan ook uit een persoon bestaan, bijvoorbeeld iemand die veel kennis 

heeft over energie of over pr. Bestaat een werkgroep uit meerdere personen, dan kan een 

woordvoerder worden aangewezen.  

Thea vult aan om de ruimte die er is op een andere wijze in het belang van de huurder in te zetten. 

Wat is er nodig om dat te kunnen bereiken?  

 

De voorzitter meldt dat statutair het HBO-bestuur uit 9 personen mag bestaan. Met de drie aspirant-

leden zijn we nu met 11 personen. Na een half jaar vindt met hen een evaluatie plaats. Wil men verder 

of niet, hoe wil men verder, wil men zich ergens in specialiseren en is dat te realiseren, zijn zaken die 

kunnen worden besproken. Thea wordt gevraagd om daar ook over mee te denken en een opzetje te 

maken, wat ieders interesse, kennis is. Harrie Elings vraagt of daar een inventarisatie bij mag van 

vaste agendapunten, zoals duurzaamheid, zorg en welzijn, prestatieafspraken, energie, etc. actie: 

Thea)  

 

Harrie Elings vraagt of er nog andere groepen bij de Regiovergadering aansluiten. Henk legt uit dat er 

maar twee regio’s zijn, namelijk Tilburg en Breda. Zowel de HBO van Breda als van Tilburg heeft een 

eigen overleg met WBB. Op de vraag van Harrie of iedere HBO vergadering door een Regio-overleg 

moet worden gevolgd, geeft de voorzitter aan dat dit niet perse hoeft.  

 

Jan vraagt zich af of het mogelijk is om een begrippenlijst te maken: betekenis van huurharmonisatie, 

eerste aftoppingsgrens, etc. Thea geeft aan dat zij 3 jaar geleden is begonnen met het schrijven van 

een boekje ‘Corporatietaal in de praktijk’. Met de collega’s van De Nieuwe Wind wordt er nog aan 

gewerkt en om dit een plaats op de website te geven, zodat het met nieuwe updates actueel blijft.  

 

Harrie Elings vraagt zich af of het mogelijk is om een minimum aantal bestuursleden, bijv. zes leden te 

nemen  i.p.v. een maximaal aantal bestuursleden, zodat er wat speelruimte is. De voorzitter legt uit dat 

de statuten dan moeten worden gewijzigd. Thea geeft als voorbeeld uit de praktijk een bestuur van 7 

leden die met bestuursondersteuners werken. Deze ondersteuners zijn van bepaalde thema’s goed op 

de hoogte.  

 

De voorzitter verzoekt om in de vergadering van 17 december  voorstellen in te brengen die men 

graag wil bespreken. Deze zullen vervolgens worden meegenomen voor een extra themabijeenkomst 

in januari 2019.          (actie: Allen)  

 

2.   Notulen en actielijst bestuursvergadering 3 september 2018  

Aanvullingen naar aanleiding van het verslag: 

Pagina 2, punt 4: Onder spoedzoekers worden nog de starters gemist. De voorzitter meldt dat WBB 

daarmee nog niet zover is.  

Pagina 3, punt 10, 4e alinea: Volgens Henk heeft Camiel van Esch in het document 

‘prestatieafspraken’ nog iets aangepast o.b.v. de begroting van WonenBreburg wat zichtbaar is in de 

kantlijn. De nieuwe, definitieve versie heeft hij nog niet ontvangen.  

(Note Bernie: De prestatieafspraken worden mits akkoord of met aanpassingen door partijen in de 

stuurgroep van 27 november ondertekend (door de wethouder na de collegevergadering van 4 
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december) en daarna zullen alle partijen een kopie ontvangen van de definitieve en getekende 

versie).  

 

Met deze aanvullingen worden de notulen vastgesteld. 

 

Actielijst:  

Punt 4; datum termijn mag weg, punt blijft wel staan.  

Punt 5; is afgewerkt, kan eraf.  

Punt 6; is afgewerkt, kan eraf.  

 

P.M. lijst:  

Nummer 5: privacystatement staat op de website. Is afgewerkt, kan eraf.  

Nummer 8: is afgewerkt, kan eraf.  

 

De actielijst en pm-lijst worden geactualiseerd.  

 

3.   Terugblik Themabijeenkomst 17 oktober 2018  

Dit jaar kon gemeld worden dat er drie nieuwe huurderscommissies gaan starten, te weten 

Sweelincklaan, Wagnerplein en Reyshoeve. Zij hebben de financiële bijdrage om te kunnen starten 

ontvangen.  

 

4.   Nieuws en lopende zaken Werkgroep Ondersteuning Commissies (WOC) 

Lage Grieg 

Wilhelmien heeft met Tim van Ierland, huismeester ‘Lage Grieg’, gesproken. Het gaat om een blok 

woningen van zes hoog, waarvoor hij flyers heeft opgehaald. Harrie was in die periode ziek en daarom 

zijn de flyers voor een keer zonder begeleidende brief in de brievenbussen gedaan. De oude CvH is 

opgeheven en financieel afgewerkt. Afwachten of er reacties gaan komen voor het oprichten van een 

nieuwe CvH.   

 

Corrie meldt dat er vanavond een vergadering is van WWV (wonen, woonomgeving en verkeer) en 

daar komen ook twee personen van de CvH van het Wagnerplein naar toe.  

 

Betsie vraagt waar zij met vragen vanuit de pas opgerichte CvH naar toe kan of bij andere commissies 

een kijkje kan nemen. Het kan gaan om het maken van een uitnodiging of hoe de huismeester of 

woonconsulent omgaat met een probleem. Een verzoek om in het gebouw de oude intercom te 

vervangen voor een nieuwe en dan met camera werd niet gehonoreerd omdat het te duur zou zijn. De 

kosten daarvan zijn echter niet bekend gemaakt. De voorzitter reageert daarop dat WBB dit moet 

bespreken met de bewoners. Thea vult aan dat bij een wooncomplex van meer dan 10 woningen er 

minimaal 70% ja-stemmers nodig zijn en dat de kosten of huurverhoging dan besproken moet worden. 

De voorzitter adviseert Betsie om vragen over de CvH eventueel met medebestuursleden te 

bespreken die ervaring hebben met commissies.  

 

Harrie deelt mee dat de overeenkomsten met de drie nieuwe CvH’s - Sweelincklaan, Wagnerplein en 

Reyshoeve - zijn ondertekend.  
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5.   Concept Jaarschema 2019   

Het Jaarschema 2019 is goedgekeurd en wordt verspreid.  

 

7.   Voorbereiding Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2019 

• De voorzitter vraagt Bernie om weer een tekst aan te leveren, zoals in het voorgaande jaar.  

Na de pauze treedt Paul Spapens, schrijver en cultuuractivist op. Het verzoek van Henk aan 

Bernie om hem ook in tekst met eventueel een plaatje in de uitnodiging op te nemen.  

         (actie: Bernie)  

• De uitnodigingen worden nog voor de Kerst verstuurd.  

• Harrie regelt zoals gebruikelijk de zaken bij Boerke Mutsaers.  

• De presentjes zijn besteld en zullen met een kaartje erbij worden overhandigd.  

 

8.   Nieuws van SBO  

Henk vertelt dat in de SBO over doorstroming, van bijvoorbeeld een eengezinswoning naar een 

appartement, is gesproken en dat de HBO’s daar nog verschillende ideeën over hebben. Er zijn ook 

nog geen cijfers bekend en het voorstel is om dat nader te onderzoeken. Het is dus niet zo dat de 

doorstroming wordt omarmd, zoals door een paar mensen blijkens een mailwisseling werd opgevat. 

De zin “….het voorstel voor nadere verkenning wordt door de HBO’s omarmd…..”.  betekent niet meer 

en niet minder dat er een verzoek is om begin 2019 een voorstel uit te werken voor een onderzoek.  

De voorzitter geeft aan dat een nader onderzoek verstandig is.  

 

9.   Nieuws van SHW  

Het overleg van SHW met WonenBreburg vindt plaats op 28 november 2018 en de agenda wordt door 

de voorzitter doorgenomen.  

 

Servicekosten  

De nieuwe tarieven 2019 worden door de voorzitter kort toegelicht. De adviesaanvraag Servicekosten 

(algemene servicekosten als basis voor tarieven) is akkoord en wordt woensdag ondertekend.  

Een beperkt aantal servicekosten worden niet per 1 januari aangepast, maar per 1 juli. Het gaat o.a. 

om rioolonderhoud, glasfonds, boiler-geiserhuur, wijkverwarming vaste lasten.  

Vanwege de Warmtewet die sinds 1 januari 2014 van kracht is, vallen daaraan gerelateerde kosten 

niet meer onder de servicekosten maar loopt via een ander traject.  

De woonconsulent gaat in gesprek met de CvH. Op 15 december dienen de huurders een brief te 

hebben ontvangen, waarin e.e.a. aangekondigd wordt.  

 

Harrie van Baardwijk geeft aan van het bovenstaande nog niet op de hoogte te zijn. Wanneer iets kort 

van tevoren in dropbox wordt geplaatst, is het handig om daarop geattendeerd te worden. Een aantal 

bestuursleden melden dat dit al mogelijk is.  

 

Duurzaamheid/begroting 

Henk vertelt dat Camiel van Esch heeft laten weten dat het aantal niet-energieneutraal-leverende 

woningen van 103 naar 22 woningen is gesteld en de begroting daarvoor is aangepast. De 

aanpassing in de begroting is echter niet met HBO besproken. Thea geeft aan om daar wel vragen 

over te stellen. Het kan zijn dat de corporatie de nieuwbouwplannen naar beneden bijstelt en meer 

gaat doen in het verduurzamen van de bestaande voorraad. 
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10.  Nieuws van de Regiovergadering (WBB) 

Joke heeft het volgende voorgelegd: De energievoorziening van de Heikant-toren, gebouw 1 en 2 is 

overgedragen aan Etec. Alle bewoners werden in 2016 verplicht om zelfstandig een contract met Etec 

af te sluiten. Er zijn veel problemen met Etec. Is de Warmtewet er ter bescherming van huurders? Wij 

zijn huurders van WonenBreburg en kunnen zij zich onttrekken aan de verantwoordelijkheid door 

simpelweg te verkopen?  Joke wil graag weten hoe dat juridisch zit. Er is contact geweest met de 

woonconsulent, maar die verwijst naar het in 2016 getekende contract.  

Joke vraagt of deze contractwijziging destijds aan de HBO is voorgelegd? Voor zover bekend is dat 

niet gebeurd. Henk verwijst naar de Algemene voorwaarden die daarmee te maken kunnen hebben.  

Thea gaat de jurisprudentie erop nakijken.  

 

De voorzitter meldt dat op 17 december om 17.00 uur bij Van der Valk de CvH’s, de HBO-leden en 

WBB gezamenlijk bij een diner aansluiten.  

 

Op 13 december om 19.00 uur worden de HBO-leden met partners verwacht bij Boerke Mutsaers.  

 

11.  Rondvraag en sluiting  

o Betsie vraagt naar documenten van wat oudere HBO-overleggen. Wilhelmien wijst haar op het 

archief in dropbox. 

o Ger heeft een verzoek van een woonconsulente gekregen om met een andere 

bewonerscommissie samen te gaan. De Kleurenbuurt (Wil van Biemen) met de Sinopelstraat. 

Harrie gaat dit navragen bij WBB.      (actie: Harrie v.B.) 

o Jan meldt dat de privacywetgeving op de website van HBO is opgenomen.  

o Jan mist de adressen nog van de 3 nieuwe CvH’s; Sweelincklaan, Wagnerplein en Reyshoeve. Bij 

WBB zijn de adressen wel bekend, want de CvH’s hebben een uitnodiging gehad.  

 

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

Volgende vergadering: maandag 17 december 2018, 09.30-11.30 uur. 

 

Tilburg, 17 december 2018 

 

Peter  Valk,  voorzitter    Henk  Dankers,  secretaris 
  



 

6 

 

 

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 26 november 2018 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

08-01-2018 1. Lijst prioriteiten deskundigheidbevordering maken Allen   

03-09-2018  

26-11-2018 
4 Definitie spoedzoekers aankaarten  DB  

03-09-2018 7 Prestatieafspraken bespreken op agenda secretaris  

26-11-2018 8 
Opzetje maken met onderliggend plan m.b.t. interesses 

bestuursleden, alsook inventarisatie vaste agendapunten 
Thea  

26-11-2018 9 Voorstellen inbrengen die men wil bespreken  Allen 17-12-2018 

26-11-2018 10 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2019 Bernie  

26-11-2018 11 
2 bewonerscie’s samenvoegen tot 1 commissie; navraag 

bij WBB  
Harrie v.B.   

 

 

P.M. LIJST (besluiten en continue aandachtspunten) 

 

09-03-2015 

1 Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe contactpersonen (o.a. 

WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk.  

Allen 

Henk 

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 

04-04-2016 6 Adressenlijsten in dropbox actueel houden. 
Jan / Henk / 

Bernie 

25-09-2017 

 

03-09-2018 
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Ontwikkelingsprogramma t.b.v. algemene kennisoverdracht van HBO-leden 

(i.o.m. Jeroen Cras) 

Thea de Feijter; Wegwijs in de sociale huursector 

Henk 

 

Thea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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