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-concept- 

Notulen bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 99 

Maandag 24 juni 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 Marian Dickens 

de heer Harry Elings 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

mevrouw Betsie van Loon  

 

Afwezig:   mevrouw Ger Heerdink  

Adviseur mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

mevrouw Joke van Wensveen 

 

Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk SMS) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter opent de vergadering en heet allen welkom. Afgemeld zijn Ger en Thea vanwege vakantie. De 

operatie van Joke is goed geslaagd. Alle HBO-leden wensen haar ook via deze weg veel sterkte en 

een goed herstel toe!  

 

2. Mededelingen 

- Een aantal vergaderdata zijn aangepast; het jaarschema in de dropbox wordt daarop aangepast. 

(actie: Henk). Dit najaar  probeert Henk voor HBO het jaarschema voor volgend jaar te maken en 

stemt e.e.a. zoveel mogelijk af met de geplande overleggen van SBO en de stuurgroep 

Convenant volgend jaar.   

- Wilhelmien verhuist naar m.i.v. augustus naar: Petrus Canisiusstraat 70-16, 5042 HJ. 

De vraag is of de Commissie Sant 1 dan wel blijft voortbestaan. (aandachtspunt voor de WOC!). 

Het complex waar ze naartoe verhuisd, heeft op dit moment nog geen commissie. 

- Harry wordt 22 juli in Utrecht geopereerd. Veel sterkte Harry!  

 

3. a) Notulen bestuursvergadering van 6 mei 2019 

N.a.v. het verslag: 

- Pag. 4 bijeenkomst wijkgericht werken: Corrie en Wilhelmien hebben daaraan deelgenomen en 

vonden het een zeer informatieve, goede bijeenkomst. De mutaties werden toegelicht, informatie 

over wat er op de rol staat aan groot onderhoud, bevoegdheden van het wijkteam etc. Namens 

WonenBreburg namen Lidewij van Bakel en Caroline Timmermans deel. Daar vernam Corry o.a. 

dat bij de complexen Scarlattistraat en Domizettistraat de daken worden vervangen. Van de 

wijkbijeenkomsten worden helaas geen verslagen door WonenBreburg gemaakt. 

 

Henk vraagt naar aanleiding hiervan aan (voorzitters van) de werkgroepjes/commissies om in het 

vervolg op hoofdlijnen een kort verslagje te maken van overleggen en bijeenkomsten waar ze aan 

deelnemen en die naar hem te sturen waarna hij ze in dropbox zal zetten. Met deze werkwijze 

kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden van zaken die er spelen en kunnen 
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we e.e.a. blijven volgen. Die verslagjes zijn enkel bedoeld voor intern gebruik, om zaken naar 

elkaar toe te communiceren, want die informatie kan van nut zijn in overleggen die het HBO voert 

met WonenBreburg.( actie: allen) 

Harry merkt op dat informatie uit de wijkbijeenkomsten ook mee teruggenomen kan worden naar 

de Regiovergaderingen; hij stelt voor om WonenBreburg te vragen de voor huurders relevante 

informatie uit de wijkbijeenkomsten ook in Venster te publiceren (P.M.) 

 

- De zorgen over het verloop van het personeel bij Wonen Breburg heeft HBO uitgesproken in de 

Regiovergadering, waarop toen enkel instemmend werd geknikt. De zorgen zal men via SHW 

opnieuw ter sprake brengen aan de overlegtafel met de directie. (P.M.) Zorgelijk vindt men dat 

deskundigheid en opgebouwde vertrouwen bij en met medewerkers van WonenBreburg 

wegvloeit. 

 

- Marian brengt een aandachtspunt naar voren dat ze graag ook aangekaart wil hebben: In hun 

complex is al 12 weken de lamp stuk bij de brandtrap buiten. Ze heeft dat al diverse keren 

gemeld, zowel bij de huismeester en per email als rechtstreeks via het tel.nummer bij technische 

storingen, maar het wordt niet opgelost. Het is er pikdonker, dus zeer onveilig voor bewoners. 

Henk adviseert Marian om deze klacht neer te leggen bij het klantencontactcentrum en die erop 

wijzen dat binnen 2x 24 uur in elk geval een antwoord moet worden gegeven. 

Algemeen bekend is dat brandveiligheid een groot probleem is in seniorencomplexen en in 

appartementen waar veel senioren wonen. Mocht de brandweer komen controleren, dan zal er 

beslist veel worden afgekeurd. 

Besluit: Brandveiligheid wordt als bespreekpunt meegenomen naar zowel het SHW als de 

Regiovergadering. 

 

De actielijst wordt geactualiseerd.  

- Ad spoedzoekers: Binnen SBO is besproken dat de normen voor spoedzoekers niet voor alle 

corporaties hetzelfde is. Dat is aangekaart en er is toegezegd dat de corporaties hiernaar gaan 

kijken. Bij spoed kan altijd een aanvraag via WIZ worden gedaan.  

- Ad functie stadsregisseur WonenBreburg (Lidewij van Bakel) valt op dat zij zeer veel taken 

toebedeeld heeft gekregen en dat men alom over haar tevreden is. 

- Ad gezamenlijke bijeenkomst met andere HBO’s om van elkaar te leren, merkt Harry op dat zijn 

indruk is dat bij de andere HBO’s daar geen animo voor is omdat zij al langer functioneren en niet 

met die leervraag zitten zoals de nieuw toegetreden mensen bij deze HBO. Mogelijk dat in SBO 

verband t.z.t. wel een gezamenlijke bijeenkomst van de HBO’s wordt georganiseerd rondom de 

omgangscode. 

- Kwestie met de heer Weyters heeft Harry opgepakt; hij is nog in afwachting van een kort verslagje 

van dhr. Weyters n.a.v. hun telefoongesprek, dit t.b.v. dossiervorming. Henk zal de punten die hij 

in de enquête heeft aangekaart, en in een bijlage erbij, doen toekomen aan Harry voor het 

complete beeld. (actie: Henk) Dit punt wordt door de WOC verder opgepakt. 

- Ad jaarschema: de overlegdata van commissies en werkgroepen hoeven niet op in het 

jaarschema. Wel is het verzoek van Henk om de ruimte te reserveren ter voorkoming dat er 

overlap is. Henk houdt dat overzicht bij. 

 

3. b) Notulen van de extra-vergadering HBO van 4 juni 2019: 

Naar aanleiding van: 
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• De onderstreepte namen in het schema interne structuur zijn de zgn. kartrekkers van die 

werkgroep of commissie.  

• Ad werkgroep WOC is de vraag of Ger ook hierin zitting moet nemen aangezien ze al in meerdere 

commissies zitting heeft. Ger zou tijdelijk wat taken van Joke overnemen, maar mogelijk is dit wat 

veel. Volgende vergadering bij Ger navragen. 

• Ad Algemeen Bestuur is er discussie over wie daarin zit. Conclusie is dat voor de werkbaarheid is 

gekozen voor een klein AB. De overige werkgroep- en commissieleden blijven wel bestuurslid, 

maar nemen niet meer deel aan de vergaderingen van het AB, behalve ad hoc als er specifieke 

thema’s zijn uit de werkgroepen die men in het AB wil bespreken. Ook kan men ad hoc meegaan 

naar de Regiovergadering wanneer men het nodig acht of afhankelijk van de agenda van de 

Regiovergadering. 

Het AB bestaat dus uit het DB (Peter, Henk en Jan) aangevuld met Corrie en Harry. 

• Mailadressen van elke werk- en adviesgroep: Jan heeft die aangemaakt. Iedereen uit de 

betreffende werk- en adviesgroep kan met dit mailadres naar elkaar en naar buiten 

communiceren. Mails van externen komen binnen bij de voorzitter van de werkgroep. 

Er wel op letten dat je niet automatisch ‘allen beantwoord’ doet, want dan kan de mail ook naar de 

externe gaan als die eerder in de mailgroep is opgenomen.   

• Corry en Harry zijn naar de bijeenkomst geweest van de wijkraad en hebben daar de vragenlijsten 

HBO uitgedeeld en er is al op gereageerd. Alle reacties die zijn binnengekomen, ook tijdens de 

jaarvergadering, zullen in een schema worden gezet gerubriceerd naar onderwerp (actie: Jan) 

 

4. Bestuurlijke vernieuwing 

Kennis wordt genomen van de samenvatting van Thea van de in de vergadering van 4 juni besproken 

punten.  De nieuwe interne structuur is aldus:  

* onderstreept aangeduid zijn de voorzitters/kartrekkers   

 

Adviesgroep SBO Henk, Harry  

Adviesgroep PR Jan, Harry 

Werkgroep PR Ger, Corrie 

Adviesgroep Participatie Peter , Jan en Harry 

Werkgroep Intermediair Betsie Ger, Harry 

Werkgroep WOC Corrie, Jan, Harry, Ger? 

Werkgroep Ondersteuning Participatie Wilhelmien , Marian 

Werkgroep Jongere Huurders Ger, Betsie 

 

Het DB bestaat uit: Peter, Henk en Jan. 

Het AB bestaat uit: Corrie, Harry, Peter, Henk en Jan. 

Het DB en AB bespreekt de voortgang en informatie uit de diverse werkgroepen en adviesgroepen. 

 

Focus in 2019: 

Ad nieuwsbrieven en officiële brieven naar externen vindt het DB dat er een eindredactie op moet 

zitten. Het verzoek aan allen daarom om inhoudelijk dan wel redactioneel ze vooraf even te laten 

controleren door Thea en/of Bernie. (actie: allen) Deze afspraak geldt niet voor alle correspondentie 

vanuit de werkgroepen via de mail met externen, want die mails kan iedereen zelf controleren.   
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Adviesgroep PR:  

Jan zal stukjes t.b.v. Venster doorsturen ter controle en afwikkeling naar Eva Boon of Lidewij van 

Bakel.  

 

6. Lopende zaken lopende zaken WOC:  

- Met de werkgroepen die zich niet hadden afgemeld voor jaarvergadering heeft Jan contact 

gezocht. Daaruit bleek dat er bij allen wel een legitieme reden was. 

- Kwestie Populierenflat: Harry heeft een mail van dhr. Weyters ontvangen waarin hij aankondigt 

met de commissie te stoppen omdat de frustraties zo hoog zijn opgelopen. De WOC gaat zich hier 

verder over buigen.  

In dit verband merkt Henk op dat Wonen Breburg door haar RvC erop is gewezen meer te doen 

aan participatie.  verslagen daarvan volgen nog. 

- Donizettistraat: Wilhelmien en Marian hebben betrokkenen gesproken. Ze hebben een probleem 

met het overmaken van het geld voor de commissie, omdat het hun uitkering in gevaar kan  

brengen. Daarop is hen geadviseerd om met Jessie van Dijk (de woonconsulente) dit financiële 

gebeuren te regelen. Want er kan op kosten van de commissie een aparte rekening worden 

geopend zodat het van hun privésituatie is gescheiden. 

Marian/Wilhelmien zal alsnog een kort verslagje van het gesprek en de stand van zaken met 

vermelding van de contactpersonen maken en naar Henk sturen (actie: Marian/Wilhelmien) 

- Berlagehof 56: Harry heeft aan het gesprek op 17 juni deelgenomen. Ze willen een commissie 

oprichten omdat er allerlei problemen spelen en zaken niet in orde zijn. In september vindt men 

hen een vervolggesprek plaats. Dan is bekend over hoeveel wooneenheden het gaat, wie de 

consulente is, en of er meer mensen bereid zijn deel te nemen aan de commissie. Duidelijk is 

gemaakt dat het geen ‘klachtencommissie’ moet zijn, ofschoon klachten en ergernissen wel 

gehoord moeten worden bij WonenBreburg als het situaties of zaken betreffen die meerdere 

huurders aangaan. De huidige map met informatie over ‘huurdersparticipatie’ hebben Wilhelmien 

en Ger aan betrokkene gegeven. In de Regiovergadering zal navraag worden gedaan naar de 

actuele uitgave van de notitie ‘huurdersparticipatie’ incl. samenwerkingsovereenkomst. (P.M.) 

- Sibeliusstraat (Moleneind): Er is daar belangstelling voor  het oprichten van een commissie. 

Vanuit de WOC wordt contact gelegd met dhr. Bruinsslot. 

- Commissie Wagnerplein: de kwestie aldaar loopt nog steeds.  

 

7.  Stukken Regiovergadering 

De agenda en stukken staan in de dropbox.  

De in deze vergadering besproken aandachtspunten zullen er worden aangekaart.  

Alle bestuursleden zullen nog deelnemen aan de komende Regiovergadering. Vanaf september gaat 

de nieuwe werkwijze in. 

 

Henk zal Bernie in de verzendlijst van het bestuur voor de stukken van de Regiovergadering en SHW   

laten toevoegen (actie: Henk).  

 

8. Mededelingen SHW 

Geen nieuws behalve dat in het werkgebied Breda Bart de Laat Bruno heeft opgevolgd.    

 

9. Mededelingen SBO 
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Harry heeft de themabijeenkomst Duurzaamheid bijgewoond. Deze was zeer interessant en er zijn 

veel presentaties gegeven. Zodra die beschikbaar zijn alsook het verslag, zal die informatie in de 

dropbox beschikbaar komen.  

De stukken voor de stuurgroep van 25 juli a.s. zijn nagenoeg gereed en komen binnenkort 

beschikbaar (zie dropbox: SBO t.b.v. de HBO’s).  

 

10.  Rondvraag  

• Jan heeft het adresboek in dropbox geüpdatet en van commissies, bestuur etc. aparte overzichten 

gemaakt. Hij heeft ook de adressen toegevoegd van de huurders die gereageerd hebben op de 

vragenlijsten en die gecategoriseerd naar de betreffende thema’s die ze aankaarten, bijv. ‘veilig 

wonen’. 

• Jan heeft persoonlijk moeite met het woonwaarderingssysteem van WonenBreburg. Hij blijkt voor 

zijn woning al 10 jaar 50 euro meer te betalen dat dezelfde woning kost bij TBV. Die informatie 

haalt hij uit WIZ.  

• Wilhelmien en Betsie kondigen aan dat ze zullen deelnemen aan het komende klantenpanel 

(woensdag 26 juni).   

• Bernie meldt dat vanaf september Hannie weer de vergaderingen van het AB en SHW zal gaan 

notuleren.  

 

11.  Sluiting  

Peter dankt allen voor aanwezigheid. Dit is de laatste AB-vergadering die plaatsvindt in de huidige 

grote samenstelling. Van september gaat het AB in kleine samenstelling verder. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Voor alle bestuursleden staat nog een ‘benen-op-tafel-overleg’ gepland op vrijdag 30 augustus a.s. 

(vanaf 10.00 uur incl. lunch) 

 

Vergaderdata AB in 2019: 

- 16 september is vervroegd naar di 10 september, 14.00 uur  

N.B. Bernie: Dit AB kan eventueel alsnog naar maandag 9 september schuiven, want het op die 

ochtend geplande SBO is inmiddels verzet en aldus is de vergaderruimte vrij!  

- 4 november is verschoven naar 28 oktober (Thea is dan verhinderd) 

- Datum 16 december blijft staan. 

 

Tilburg,  september 2019 

 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris 
 
 
 

AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST  geactualiseerd: 24 juni 2019 
 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

25-03-2019 1. Thema-avond Participatie 9 oktober a.s. voorbereiden Henk  

25-03-2019 2. 
Huurderscommissaris uitnodigen voor een HBO-

vergadering 
Henk t.z.t. 
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24-06-2019 3. 

Punten die dhr. Weyters  heeft aangekaart via de 

enquete naar Harry mailen, i.v.m. dossiervorming.  

Kwestie wordt verder opgepakt door de WOC  

Henk  

24-06-2019 4. 

WonenBreburg (Regiovergadering) vragen om voor 

huurders relevante informatie uit wijkbijeenkomsten te 

publiceren in Venster. 

DB Regiovergadering 

24-06-2019 5. Jaarschema in dropbox updaten 
Henk/ 

Bernie 
 

24-06-2019 6. 
Brandveiligheid complexen als bespreekpunt aankaarten 

bij SHW en Regiovergadering  
DB/AB 

SHW + 

Regiovergadering 

24-06-2019 7. 
Reacties op vragenlijsten HBO in schema zetten en 

rubriceren op onderwerp/thema 
Jan, Thea  

24-06-2019 8. 
Kort verslagje svz Donizettistraat maken (incl. gegevens 

contactpersonen) en dat naar Henk mailen 

Marian/ 

Wilhelmien 
 

24-06-2019 9. 

In de Regiovergadering de actuele uitgave van de notitie 

‘huurdersparticipatie’ incl. samenwerkingsovereenkomst 

opvragen. 

DB/AB Regiovergadering 

24-06-2019 10. 
Mailadres Bernie laten opnemen in verzendlijst stukken 

Regiovergadering en SHW 
Henk  

 

 
PERMANENTE AFSPRAKEN / BESLUITEN 
 

22-04-2014 1. 
Regelmatig een gesprek plannen met Lidewij van Bakel, stadsregisseur 

WBB, ter bespreking van lopende zaken (data liggen grotendeels vast) 
Peter 

04-04-2016 2. Adressenlijsten van HBO in dropbox actueel houden. 
Jan / Henk / 

Bernie 

25-02-2019 3. 

Bespreken prestatieafspraken 2 á  4 keer per jaar op HBO-agenda  zetten. 

(Het bod wordt standaard geagendeerd in de Regiovergadering.)  

 

Henk  

24-06-2019 4. 

Werkgroepen maken een kort verslagje (steekwoorden)  van de overleggen 

en bijeenkomsten waar ze aan deelnemen en mailen dat naar Henk die het in 

de dropbox zet. Hiermee houden we elkaar op de hoogte en de info kan 

bruikbaar zijn in het overleg met WBB. 

Allen 

24-06-2019 5. 
Voor overleggen van werkgroepjes en commissies de vergaderruimte 

Ringbaan Noord vooraf even reserveren (ter voorkoming van overlap) 
Allen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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