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-concept- 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 25 februari 2019 van 09.30 uur – 11.45 uur. 

 

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

mevrouw Corrie Aerts 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort     

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 en vaststelling agenda 

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

 

Naamsverandering agendapunt 10: Bestuurlijke Ontwikkeling (i.p.v. deskundigheidsbevordering).  

Agenda punt  9 en punt 10 worden omgewisseld, d.w.z. Bestuurlijke Ontwikkeling wordt punt 9 en de 

Rondvraag komt als punt 10 het laatste aan bod.   

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.  

 

2.   Mededelingen  

Betsie vertelt dat de CvH bericht heeft gekregen dat er in maart een nieuwe intercom met camera zal 

worden geplaatst. Voor bestaande huurders is dit kosteloos, maar niet voor nieuwe huurders.   

 

3.   Notulen en actielijst bestuursvergadering 7 januari 2019  

Aanvullingen/wijzigingen naar aanleiding van het verslag: 

Pagina 2, actielijst (17 dec 2018)  

• punt 7; Henk geeft aan dat de prestatieafspraken in het SHW worden besproken. Thea geeft het 

advies om 2 á 4 keer per jaar de prestatieafspraken tijdig in het HBO van tevoren te bespreken. 

Het bespreken van de Prestatieafspraken komt als vast punt op de agenda.  

Pagina 3, 1e alinea; Wilhelmien en Marian hebben vernomen dat er maar vier mensen van de 

gemeente hebben gereageerd op de uitnodiging van wijkraad West. Om die reden is de bijeenkomst 

niet doorgegaan.  

Pagina 3, punt 5, 1e punt; Wilhelmien heeft contact met Harrie gehad, maar volgens hem is er niets 

om over te dragen. Henk gaat bij Harrie de standaardbrieven nog navragen.  

Pagina 4; Joke vertelt dat zij na vele pogingen op verschillende manieren nog steeds geen contact 

met Etec heeft gehad. De voorzitter meldt dat huurders willen weten hoe het met hun voorschot staat. 

Technec neemt een keer per jaar de stand op. Corrie meldt dat bewoners van de bovenste verdieping 
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bij hen, ondanks vernieuwing van het dak, toch meer moeten betalen. Betsie meldt dat veel huurders 

de termen die op de rekening staan vermeld, niet begrijpen. Misschien is het mogelijk om iemand uit 

te nodigen en daar uitleg over te geven.  

Pagina 5, punt 10, 1e punt; m.b.t. het planmatig onderhoud meldt Thea dat op de website van WBB 

een verouderde versie van 2017/2018 staat. De HBO zal morgen in het Regio-overleg om een update 

vragen.           (vraag Regio) 

 

Met deze aanvullingen/wijzigingen worden de notulen vastgesteld. 

 

Actielijst:  

Nummer 4;   definitie spoedzoekers nog eens aankaarten in het Regio-overleg  (vraag Regio) 

Nummer 11; kan eraf.  

 

P.M. lijst:  

Nummer 6: Adressenlijst is alleen van HBO, vult Jan aan. Bij de uitnodigingen van SBO stonden ook 

oude adressen van HBO en die lijst dient dus opgeschoond worden.         (actie: Bernie) 

Henk en Jan houden alleen de wijzigingen voor de HBO bij.  

 

De actielijst en pm-lijst worden geactualiseerd.  

 

4.   Lopende zaken WOC (Werkgroep Ondersteuning Commissies)   

De voorzitter geeft het woord aan de WOC, die momenteel bestaat uit 2 leden; Wilhelmien en Marian.  

Het is van belang voor Wilhelmien en Marian om van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te worden 

gebracht. Zij verzoeken om informatie te delen, bijvoorbeeld in een mailgroepje, ook al hoeft er op dat 

moment niet meteen iets mee te gebeuren.   

 

o Drömhof; Henk had de vraag gekregen, wanneer het complex geschilderd zal gaan worden en 

heeft de vrager doorverwezen naar de woonconsulent. Er is geen commissie.  

o Donizetti; er is sinds het diner in december niets meer vernomen.  

o Moleneind; twee oude commissieleden zijn voor de laatste keer op de nieuwjaarsreceptie 

geweest. Marian en Wilhelmien hebben daarna bloemen gebracht. Jan vertelt dat er nog een 

probleem speelt, omdat een ander commissielid er waarschijnlijk met de kas vandoor is.  

o Wagnerplein; de ramen van de balkons zijn vanwege de spijlen praktisch niet schoon te 

maken door de bewoners zelf. Dit schijnt bij meer gebouwen voor te komen.  

 

Voor wat betreft glasbewassing en onbereikbaar glas wordt voorgesteld om dit morgen in het Regio-

overleg te bespreken. Thea vult aan om dan te vragen naar de criteria voor onbereikbaar glas.  

           (vraag Regio) 

 

5.   Mededelingen Regio, eventuele agendapunten   

De voorzitter vraagt of er nog meer onderwerpen zijn voor het Regio-overleg, morgen 26 februari.  

Reeds genoemd zijn:  

- Verzoek om update van het planmatig onderhoud op de website van WBB te vermelden en 

aandacht voor het verwijderen van asbest.  

- Definitie spoedzoekers aankaarten.  

- Criteria voor onbereikbaar glas.  
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Andere vragen/onderwerpen zijn:  

- M.b.t. de functie van Lidewij is de vraag of zij dezelfde bevoegdheden heeft als die Myreen 

voorheen had? Er kan gevraagd worden naar het verschil in het takenpakket. Het is ook 

belangrijk om te weten wat de HBO van Lidewij verwacht.  

- Hoe is de vergoeding voor de CvH’s tot stand gekomen? Wordt de vergoeding verhoogd?  

- Een overzicht vragen van complexen die boven de streefhuur zitten (in het kader van de 

komende huurverhoging). 

 

Betsie vindt het bedrag voor de CvH nogal aan de lage kant en vraagt zich af of dat omhoog kan. Jan 

legt uit dat iedere CvH minimaal € 671,30 krijgt en dat jaarlijks geïndexeerd. De CvH moet een 

begroting maken. Het geld wordt door de corporatie beschikbaar gesteld voor de support van 

bewoners en daar is regelgeving voor. Denk daarbij aan bankkosten, vergaderfaciliteit, e.d. Het is niet 

voor gezellige activiteiten. Daar kan namelijk geld voor gevraagd worden bij bijvoorbeeld ‘Verrijk je 

Wijk’.  

 

6.   Mededelingen SHW 

De voorzitter meldt dat het huuroverleg op woensdag 20 februari heeft plaats gehad. Voor 1 april mag 

SHW een advies uitbrengen. De huurverhoging gaat in op 1 juli.  

 

De presentatie die bij SHW is gehouden, wordt nu ook hier bij de HBO getoond.  Thea licht toe dat de 

huursombenadering te maken heeft met de wet doorstroming huurmarkt. Voor dit jaar ligt het op 

maximaal gemiddeld 2,6 % (1,6 plus inflatie 1 %).  

Voor wat betreft de huurharmonisatie, wordt volgens Henk alleen in schrijnende gevallen een gesprek 

gevoerd en maatwerk geleverd.  

Thea stelt voor om aan WBB een overzicht te vragen van complexen die boven de streefhuur zitten.  

           (vraag Regio) 

 

In de presentatie worden twee scenario’s getoond. De HBO-leden kiezen unaniem voor scenario 2. De 

uitkomst van dat scenario is een verhoging van 1,51% en dus onder de toegestane 2,6% ligt.  

 

De presentatie staat ook in de dropbox.  

 

7.   Mededelingen SBO  

-  Harry is voor de eerste keer bij de SBO vergadering geweest. Hij is goed ontvangen en heeft 

een positieve indruk.  

-  Ger heeft officieel aangekondigd dat zij bij SBO stopt.  

 

Omgangscode:  

Op verzoek heeft Thea de Omgangscode van HBO en van SBO naast elkaar gelegd en de verschillen 

opgezocht, maar er is nog geen overzicht van gemaakt. Het is vijf jaar geleden dat SBO de 

Omgangscode presenteerde en voorstelde dat alle HBO’s het daarmee mee eens waren. HBO is daar 

toen niet in meegegaan omdat een verslechtering het gevolg zou zijn, aldus Henk.  

De vraag is nu of Thea verder mag gaan met het maken van het overzicht en de plussen en minnen 

tegenover elkaar zet. De HBO-leden zijn hiermee akkoord en daarna zal het worden besproken.  

De Omgangscode staat in de dropbox.  
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8.  Themabijeenkomsten  

Onderwerpen voor de thema-avond van 20 maart zijn;   

- Huuroverleg  

- Duurzaamheid door Lidewij  

 

De voorzitter vraagt de WOC om de locatie te bespreken en de hulpmiddelen die voor de thema-

avond nodig zijn. Voor de 2e thema-avond en de jaarvergadering mag de zaal ook al vastgelegd 

worden.  

 

Thea stelt voor de 2e thema-avond op 9 oktober als onderwerp ‘Participatie’ voor.  

 

9.   Bestuurlijke Ontwikkeling   

Een eerste ronde heeft plaatsgevonden op 5 februari. Thea licht toe dat de kernwaarden besproken 

zijn en is verheugd met ieders inbreng. Op de vraag van de voorzitter welke kernwaarden het meest 

naar voren zijn gekomen, geeft Thea de volgende waarden aan; betrokkenheid, betrouwbaarheid, 

samenwerking, deskundigheid en klantgerichtheid.  

 

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 19 maart. Er zal dan besproken worden hoe de rollen 

verdeeld kunnen worden en het verzoek is om na te denken waarin je zelf het beste tot je recht kunt 

komen. We zullen ook inzoomen op participatie. Hoe kunnen we jongeren meer betrekken. Een 

strategie uitzetten.   

 

10.  Rondvraag en sluiting  

-  Op de vraag van Betsie wat de HBO voor haar in petto heeft, geeft de voorzitter aan te 

denken in de richting van administratieve ondersteuning van Henk en eventueel voor Jan.  

-  Henk geeft aan om een redactie te willen vormen voor de website. Thea sluit daarop aan dat 

het versturen van nieuwsbrieven ook een goed idee zou zijn.  

-  Marian meldt dat de huismeester sinds het nieuwe wijkgericht werken geen lamp meer mag 

vervangen. Ook een raampje wat niet meer gesloten kon worden is het hele weekend 

opengebleven. Harry sluit daarbij aan en vertelt dat er meer klachten zijn. Het is zeker iets om 

ook op Regiovergadering aan te kaarten. Voorzitter geeft aan om de klachten te noteren en 

voor te leggen aan de directie.  

-  Harry vraagt of het overzicht van websites i.p.v. op papier op de website kan. Er komt een link 

naar de website van De Nieuwe Wind, zodra zij het overzicht hebben bijgewerkt (maart).  Jan 

zal daar t.z.t. voor zorgen.  

-  Corrie vraagt hoe andere HBO’s hun huurders informeren. Het antwoord is dat het via de 

website en met nieuwbrieven gebeurd. De voorzitter voegt daaraan toe dat HBO wonen 99 

vroeger ook spreekuren heeft gehouden. Deze werden niet of nauwelijks bezocht in zijn 

daarom gestopt.  

-  Corrie heeft geen adressen om nieuwe bewoners welkom te heten. Dit mag niet t.g.v. de 

nieuwe privacywet. Er mag wel naar huisnummers worden gevraagd.  

- Jan vraagt om een huurdercommissaris uit te nodigen voor alle HBO’s gezamenlijk. Henk en 

Harry zullen dit bij SBO aankaarten.  
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De volgende vergadering is op maandag 25 maart 2019 om 9.30 uur.  

 

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

 

 

Tilburg, 25 februari 2019 

 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris 

 

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 25 februari 2019 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

03-09-2018  

26-11-2018 
4 Definitie spoedzoekers aankaarten bij WBB DB  

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

17-12-2018 12 
Benaderen alle huurders d.m.v. brief kan via WBB die 

deze namens de HBO verstuurt (privacy gewaarborgd) 
DB/Thea  

 

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 Lidewij van Bakel, stadsregisseur WBB ter 

bespreking van lopende zaken. 
Peter 

04-04-2016 6 Adressenlijsten van HBO 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 

17-12-2018 

25-02-2019 
8 Bespreken prestatieafspraken 2 á  4 keer per jaar op HBO-agenda  zetten  Henk  
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