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-vastgesteld- 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 25 maart 2019 van 09.30 uur – 11.45 uur. 

 

Aanwezig: 

Van het bestuur   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)  

 

Afwezig:   de heer Peter Valk (voorzitter)  

Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk SMS) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Omdat Peter vanwege een ziekenhuisafspraak niet aanwezig kan zijn, opent Jan in zijn plaats de 

vergadering en heet iedereen van harte welkom.   

 

2.   Mededelingen  

• Henk bericht over een gesprek dat hij aanstonds heeft met Lidewij van Bakel van WonenBreburg 

inzake een onderzoeksvraag vanuit SBO naar doorstroommogelijkheden voor ouderen. Thea 

biedt aan om met hem mee te gaan naar dit gesprek.  

• Wens van Harry is om een keer als HBO informeel over allerlei zaken betreffende het HBO bij te 

praten om als nieuwkomer meer geïnformeerd te zijn over zaken die er (kunnen) spelen. Een 

goed idee en wordt t.z.t. geregeld. 

 

3.   Notulen en actielijst bestuursvergadering 25 februari 2019  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van:  

De suggestie wordt gedaan voor het instellen van een whatsappgroep voor bestuursleden. Diverse 

leden geven echter aan die mogelijkheid niet op hun telefoon te hebben en verkiezen gewoon te 

blijven communiceren via de mail. 

Ad pag. 3, bovenaan:  

- Functieomschrijving Lidewij van Bakel. Volgens Jan zou die morgen aan de orde moeten komen 

in de Regiovergadering, maar staat niet op de agenda. Henk zal de functieomschrijving (staat in 

map SHW) alsnog naar allen doorsturen (actie: Henk). Volgende keer ook agenderen voor HBO 

(P.M. agenda) 

- Overzicht woningen boven de streefhuur i.h.k.v. de huurverhoging per 1 juli. Deze vraag wordt 

gesteld in de komende Regiovergadering (26 maart). 
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Ad punt 6, m.b.t. huurharmonisatie en ‘schrijnende gevallen’: Corrie noemt een situatie die in haar 

ogen als schrijnend aangemerkt zou kunnen worden: Bewoners die naast een afgebrande woning  

tijdelijk in een hotel werden ondergebracht en noodgedwongen moeten verhuizen naar een andere 

woning. Zij mochten echter niet naar de woning van hun voorkeur, terwijl ze al lang stonden 

ingeschreven. In zo’n situatie mag je blijkbaar geen voorkeur uitspreken en moet je accepteren wat er 

wordt aangeboden. Terecht / onterecht, dat is de vraag. 

Ad Rondvraag: Jan heeft 2 vragen: 1) een keer een huurderscommissaris uitnodigen voor een HBO-

vergadering, en 2) een bijeenkomst voor alle 4 de HBO’s te organiseren om bij anderen te buurten 

hoe zij zaken aanpakken. (P.M. Agenda)  

Ter info: SBO heeft een gezamenlijke bijeenkomst voor de HBO’s gepland op 20 november, om dan 

alvast de achterban te informeren en te horen op weg naar het nieuwe Convenant (2020-2025).   

 

Actielijst:  

Ad punt 4, Spoedzoekers: WonenBreburg heeft helder wat ze onder spoedzoekers verstaan – blijkens 

de definitie die tijdens de thema-avond werd getoond – maar volgens Thea er is aan SHW nooit een 

adviesaanvraag gedaan m.b.t. nieuw beleid rondom spoedzoekers. Op die vraag gaf Caroline tijdens 

de avond aan dat het wel met SHW zou zijn besproken. De vraag is voorts of dit beleid voor 

spoedzoekers ook voor de andere corporaties geldt.   

N.B. de presentatie van Kim over woonruimtebemiddeling tijdens de Thema-avond heeft Bernie na 

afloop van deze vergadering naar iedereen alvast ter info gemaild, gelijktijdig met de mededeling dat 

Kim in een SBO-vergadering vorig jaar een keer is komen uitleggen m.b.t. WIZ dat corporaties bereid 

zijn om initiatieven te ontplooien ter  huisvesting van spoedzoekers.  
Ad punt 8 van P.M. lijst: Harry heeft 2 versies van de prestatieafspraken en zijn vraag is welke de 

juiste is. Jan zal dit nakijken in de dropbox. (actie: Jan) 

 

4.   Voorbereiding A.L.V. Jaarvergadering 15 mei a.s. 

De locatie Boerke Mutsaers is geregeld door de W.O.C.  

Jan regelt de muzikale omlijsting, voorkeur is er voor Triple X. 

Jan zorgt voor de financiële overzichten en regelt de controle van de kascommissie. 

Henk zal z.s.m. de aankondiging voor de jaarvergadering samen met de lijst van aftreden rondsturen. 

Tijdens de jaarvergadering zal Thea een presentatie verzorgen over het organisatieplan 2019-2022 

van HBO (P.M. agendapunt jaarvergadering).  

Aan de hand van het draaiboek zorgt iedereen voor tijdige aanlevering van de stukken bij Bernie.   

Henk zal z.s.m. met hulp van Betsie het draaiboek opstellen en rondsturen (actie: Henk) 

 

5. Lopende zaken WOC 

-  Bewonerscommissie Wagnerplein: Betreffende het onbereikbaar glas voor het wassen van het 

glas achter tralies (soort Frans balkonnetje). Ter vergadering wordt een foto van de situatie getoond. 

Jan heeft van WonenBreburg vernomen dat de beslissing erover door het wijkteam wordt genomen 

(i.v.m. wijkgericht werken worden dit soort beslissingen op een lager niveau in de organisatie gelegd) 

en als ze er niet uitkomen, moet het aan de huurcommissie worden voorgelegd die vervolgens een 

bindend advies zal geven hoe het financieel af te wikkelen. 

Thea vindt dat de gang van zaken omtrent deze kwestie niet getuigen van klantvriendelijkheid. Het 

loopt ook al een hele poos. WonenBreburg zou naar haar idee ook kunnen zeggen: we regelen het 

wel voor dit complex en nemen de kosten op ons, en bij een volgend complex zullen we kritisch aan 
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de voorkant kijken bij een ontwerp van een architect, ter voorkoming van dit soort onaangename 

verrassingen voor de huurders. 

Men is het erover een dat we als HBO deze bewonerscommissie moeten steunen. Door deze gang 

van zaken ontstaat het risico dat ze straks er de brui aan geven en dan raken we weer een commissie 

kwijt.   

 

Populierenflat:  

De commissie heeft gevraagd voor een gesprek met HBO, bij voorkeur op de maandag. Henk zal dhr. 

Weyters een mail sturen en een gesprek gaan regelen. (actie: Henk) In de komende 

Regiovergadering zal worden gevraagd of de VVE-makelaar van WonenBreburg bij dat gesprek kan 

aansluiten, gezien de problematiek die er speelt met woningeigenaren. Dat speelt sowieso in 

meerdere complexen. 

 

Donizettistraat: 

Op vraag van Corrie of alle commissies verplicht zijn een financieel verslag elk jaar in te dienen, licht 

Jan toe dat alle commissies altijd informatie krijgen over hun vergoeding en de voorwaarden die eraan 

zijn gekoppeld. Een nieuwe commissie kan natuurlijk nog geen verslag maken, maar kan wel een 

begroting of plan maken voor het nieuwe jaar. Als er niets wordt ingediend, ontvangen ze geen geld. 

Jan heeft tot nu toe nog niets van hen ontvangen. 

Afgesproken wordt dat WOC met hen contact opneemt, en hen een mail stuurt om alsnog te reageren. 

(actie: Wilhelmien/Marian) 

   

6. Mededelingen Regio, eventuele agendapunten   

Zie vragen ook in vorige verslag van 25 februari. 

Aanvullend agendapunt: Functieomschrijving Lidewij 

Jan zal hem alsnog opzoeken en in de dropbox zetten. 

 

7.   Mededelingen SHW – huuroverleg  

- In het komende SHW zullen we vragen of de definitie voor spoedzoekers zoals tijdens de thema-

avond gepresenteerd, definitief beleid betreft van WonenBreburg, of nog een pilot. Wanneer 

sprake is van een beslissing, dan verwacht SHW een adviesaanvraag, of alsnog het plan voor de 

pilot. Jan zal die vraag stellen. Bizar is volgens Thea dat op de website van WonenBreburg 

geadverteerd wordt voor spoedzoekers. Ook al is het onderwerp stedelijk opgepakt en mogelijk in 

SBO-verband toegelicht, dan noch moet WonenBreburg een adviesaanvraag voorleggen ter 

bekrachtiging. Want het gaat om 10% die ze vrij mogen toewijzen. In de Regiovergadering van 11 

september 2018 heeft Kim informatief over het onderwerp spoedzoekers een toelichting gegeven, 

maar toen was er nog geen definitie. Mogelijk zal WonenBreburg als argument aangeven dat het 

in het ondernemingsplan 2017-2020 al staat, en daar heeft SHW mee ingestemd. 

- Huurverhoging ingaande 1 juli: SHW kiest voor scenario 2. 

- Uitnodiging nieuwbouw Dongewijk op 26 maart: Betsie gaat erheen 

- Integrale oordeelsbrief: Dit betreft de brief die de autoriteit elk jaar naar alle corporaties stuurt 

waarin ze reflecteren op de prestaties en financiën van de corporatie. Deze brief staat online op 

de website van de autoriteit. Thea adviseert deze brief aan de orde te stellen in het overleg met 

WonenBreburg. 

- Wijkgericht werken: de volgende data zijn gecommuniceerd voor een bijeenkomst waar leden van 

HBO uitleg krijgen over wijkgericht werken; besproken wordt wie er van HBO naartoe gaat. In 
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principe is de volgende verdeling gemaakt (die Jan na de vergadering heeft rondgemaild): 

Op 3 juni 11.00-12.30 gaat Wilhelmien naar West 

Op 3 juni 13.00-14.30 gaat Corrie naar Noord 

Op 3 juni 14.45-16.15 gaat Betsie naar Centrum. 

Op 7 oktober 11.00-12.30 gaat Marian naar West 

Op 7 oktober 13.00-14.30 gaat Joke naar Noord 

Op 7 oktober 15.00-16.30 gaat Ger naar Centrum 

 

8.   Mededelingen SBO   

- Omgangscode: Thea heeft de omgangscodes vergeleken en zal de verschillen nog in een 

overzicht zetten. Harry en Henk gaan er vervolgens naar kijken en zullen de verschillen gaan 

toelichten in het volgende SBO. Het gaat volgens Thea vooral om verschillen in voorzieningen 

voor huurders. Haar conclusie is dat de omgangscode van HBO Wonen 99 beter is dan de 

andere.  

Dit onderwerp wordt geagendeerd in SBO. 

 

- Joke merkt op in de Koerier te  hebben gelezen dat er nieuwe regels gelden voor kleine 

appartementen (“Gemeente heeft nieuw beleid opgesteld voor de bouw van kleine appartementen 

tegen te gaan”). Daarover is op 1 april een bijeenkomst in het stadskantoor.  

Opgemerkt dat het wellicht gaat over koopappartementen en niet over huurappartementen.  

 

9.   Strategische doelen H.B.O. Wonen 99 2019 - 2022 

Thea geeft een presentatie (zie betreffend document in de dropbox). Hierin heeft zij compact alles bij 

elkaar gezet wat in de afgelopen tijd in het H.B.O. is besproken over de visie, waarden, positie van 

HBO, en welke doelen we voor ogen hebben, zoals: eind van dit jaar 100 mensen (‘fans’) rondom het 

bestuur proberen te verzamelen; ca. 10% meedenkers. Volgens Thea moet dat lukken. 

 

Verzoek van Harry om erin op te  nemen dat WonenBreburg een informatieplicht heeft vanuit de  

Woningwet en Overlegwet. Dit zijn inderdaad de kaders om tot strategische keuzes te komen  

(informatieplicht, adviesrecht, instemmingsrecht van HBO) en zal Thea er alsnog in opnemen. 

 

T.a.v. de taakverdeling binnen het bestuur is het verzoek van meerdere leden om snel tot een 

taakverdeling te komen, want nu is niet duidelijk wie/wat doet. Nu blijven daardoor zaken hangen 

omdat niet duidelijk is wie ermee aan de slag moet; ook plaatsvervangers van secretaris etc. 

aanwijzen zodat bij uitval iemand anders het werk kan overnemen.  

Thea licht toe dat zij dit straks inzichtelijk zal maken in de structuur. 

WOC bestaat nu uit Wilhelmien en Marian (Joke en Corrie hebben zich ook hiervoor aangemeld, maar 

moet nog formeel worden besloten). Henk wordt verzocht om aan de WOC door te geven als zich 

zaken m.b.t. de commissies voordoen zodat zij zo nodig erop af kunnen.  

Betsie merkt op beschikbaar te zijn als contactpersoon om te bemiddelen bij geschillen. 

Ger biedt zich aan als contactpersoon bij participatie jongeren. 

 

Doelen 2019 + planning:  

- Kennis verruimen + expertise vergroten 

- 3 promotieactiviteiten richting huurders (middels kaarten sturen, en 2x digitale nieuwsbrief naar 

alle huurders) 
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- 2 x enquête uitzetten: juni en september 

- 1x meedenkbijeenkomst over veilig wonen in leefbare wijken 

Aanvullende suggestie Corrie: als HBO aanwezig zijn bij de jaarvergaderingen van de commissies, dat 

bekendmaken bij de Commissies. 

- Selectie groep jongere huurders waar we dit jaar 2x mee in gesprek gaan over wonen voor 

jongere huurders (in september in gesprek met 2 groepen) 

- Jaarlijks 2 (participatie)bijeenkomsten organiseren samen met WonenBreburg over de 

energietransitie, dit jaar nog 1 maal (informatie brengen en ophalen) 

- Meedenkgroep werven en betrekken bij de (voorgenomen) prestatieafspraken (tussen sept. en 

dec. van dit jaar).  

- Resultaten plannen in december en doelen 2020 vaststellen. 

- Qua planning zie stroomschema april t/m december.  

 

T.a.v. de participatieladder toont de manier om met huurders in gesprek te gaan (van laag tot hoog in 

de ladder): Informeren, inspreken, consulteren, coproduceren / samenwerken, delegeren, zelfbestuur. 

Advies Thea om vooral zichtbaar te zijn en te bouwen aan relaties, daar gericht op sturen.  

Zij zal aan de hand hiervan een takenlijst voor HBO maken met opdracht en de richting hoe het aan te 

pakken. Gestreefd wordt om het al voor 15 mei klaar te hebben zodat het ook op de jaarvergadering 

kan worden verteld. (actie: Thea / agenda AB 6 mei)  

 

Corrie deel mee dat de wijkraad van Tilburg Noord alle commissies van huurders gaat uitnodigen in 

het kader van het manifest/Pact. Afgesproken wordt dat Corrie, Harry en Joke erbij aanwezig zullen 

zijn als commissielid en/of als toehoorder namens HBO. 

 

Reacties n.a.v. de presentatie van Thea: 

- Een ambitieus, vooruitstrevend plan! 

- Eerst moet de basis goed zijn en daarna verdere stappen zetten. Wat nodig is om de basis sterk 

te maken is de CvH er nadrukkelijker bij gaan betrekken. Tijdens de komende jaarvergadering 

zullen ze over deze aanpak worden geïnformeerd en regelmatig gaan we bij hen navragen hoe ze 

erover denken. Met  het oog op de belasting van het bestuur is het goed om te kijken of mensen 

zich aanmelden die graag met HBO willen meedenken.  

 

11.  Deskundigheidsbevordering 

Dit onderwerp is voldoende aan bod geweest. 

 

12. Rondvraag 

Wilhelmien vraagt wie naar de receptie gaat van Jeroen Kras, manager Strategie. Iedereen blijkt een 

uitnodiging te hebben gehad. In het Regio-overleg zal afgestemd worden wie erheen gaat.  

 

Marian maakt melding van een situatie bij een commissie waar 2 personen zich voor hadden 

aangemeld, maar zij het advies kreeg van de woonconsulente om 1 commissielid niet toe te laten 

i.v.m. informatie die bekend was de woonconsulente over de persoon in kwestie. Marian wat op zich 

blij met dit advies en licht toe dat het met de persoon in kwestie verder goed is afgehandeld. Doordat 

men als commissie geïnformeerd werd, komt men niet voor onaangename verrassingen te staan. 
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Corrie vraagt of het label seniorenflats weer wordt gebruikt. Het antwoord hierop is die benaming in 

WIZ niet meer mag worden gehanteerd. Het zijn 0-trede woningen waar mensen met een handicap 

voorrang op krijgen. 

 

10.  Rondvraag en sluiting  

Harry merkt op dat in het jaarschema van HBO een aantal foutieve vergaderdata staan, o.a. van 

SHW. Henk meldt dat er nog enkele wijzigingen zijn. Bernie zal dit nakijken en naar Henk een 

aangepaste versie mailen.  

 

De volgende vergadering is op maandag 6 mei 2019 om 9.30 uur.  

 

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

 

 

Tilburg, 6 mei 2019 

 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris 

 

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

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

03-09-2018  

26-11-2018 
1 Definitie en beleid spoedzoekers aankaarten bij WBB DB  

25-03-2019 2 Informele bijpraatsessie organiseren voor HBO-leden  t.z.t. 

25-03-2019 3 Agenderen functieomschrijving Lidewij van Bakel Henk AB 6 mei 

25-03-2019 4 Thema-avond Participatie, 9 oktober a.s. Henk  

25-03-2019 5 
Huurderscommissaris uitnodigen voor een HBO-

vergadering 
Henk t.z.t. 

25-03-2019 6. 
Een bijeenkomst organiseren voor de 4 HBO’s om van 

elkaar te leren 
Jan t.z.t. 

25-03-2019 7 
Nagaan in dropbox welke de juiste versie is van de 

prestatieafspraken 
Jan  

25-03-2019 8 

Draaiboek voor de A.L.V. Jaarvergadering van 15 mei 

opstellen, met daarin actiepunten voor diverse leden. 

Het ‘boekwerk’ wordt zodra alle stukken verzameld zijn, 

door Bernie opgesteld en door Henk digitaal verspreid. 

Henk/ 

Betsie 

Draaiboek is 

inmiddels 

rondgestuurd! 

25-03-2019 9 

Dhr. Weyters mailen en de cie Wagnerplein uitnodigen 

voor een gesprek. De VVE makelaar van WonenBreburg 

zo mogelijk bij het gesprek laten aansluiten. 

Henk  

25-03-2019 10 Contact opnemen met cie Donizettiflat 
Wilhelmien/

Marian 
 

25-03-2019 11 
Jaarschema 2019 HBO nakijken; enkele data van SHW 

zijn gewijzigd, zo ook van SBO. 

Bernie/ 

Henk 
 

25-03-2019 12 
O.b.v. het strategisch plan HBO een takenlijst maken 

(met opdracht/richting van de aanpak) voor de 
Thea Agenda AB 6 mei 
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bestuursleden. Streven 15 mei gereed (dan 

bekendmaken op jaarvergadering) 

 

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 2 
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 3 
Regelmatig een gesprek plannen met Lidewij van Bakel, stadsregisseur WBB ter 

bespreking van lopende zaken. 
Peter 

04-04-2016 4 Adressenlijsten van HBO in dropbox actueel houden. 
Jan / Henk / 

Bernie 

17-12-2018 

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