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   -concept- 

Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99 

Maandag 28 oktober 2019 van 09.30 uur – 11.45 uur. 

 

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter)  

de heer Henk Dankers (secretaris) (tot punt 9) 

mevrouw Corrie Aerts 

de heer Harry Elings 

 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind) 

 

Afwezig:   de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

  

Verslaglegging:   mevrouw Hannie Janssen (SMS) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter opent deze de vergadering en heet allen welkom.  

Agenda:  

- Agendapunt 3; notulen en actielijst ‘17 september’ moet zijn ‘23 september’.  

- Aan agendapunt 3 wordt goedkeuring notulen en actielijst van 24 juni 2019 toegevoegd. 

- Agendapunt 4 (bestuurlijke vernieuwing) wordt als laatste behandeld.  

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

-  Jan Zaunbrecher is wegens vakantie afwezig.   

-  Een kort verslag van Corrie over de Verantwoordingsessie is per mail binnengekomen.  

 

3. Notulen bestuursvergaderingen en actielijst  

• Notulen Bestuursvergadering HBO 23 september 2019:  

Pagina 2: 6e aandachtstreepje, 4e regel onder Wat is nodig voor  …. Opmerking: ‘Bij onvoldoende 

invulling intern ….’ Als er voldoende kandidaten intern zijn, wordt er geen vacature uitgezet.  

Pagina 3, punt 3.a.: ‘Waar loper …. ‘moet zijn ‘Waar lopen …..’ 

Pagina 3, punt 3.a.: Opmerking: Welke deskundigheid kan iemand inbrengen en beschikbare tijd?  

Pagina 3, punt 4, laatste regel: Henk meldt dat Boerke Mutsaers de verlichting hoger kan zetten 

waardoor het er minder donker is. Voordeel van deze locatie is de ruime parkeerplaats. Harry beaamt  

dat ook hij een andere locatie niet onmiddellijk nodig acht.  

 

De notulen van 23 september 2019 worden met bovengenoemde wijzigingen en opmerkingen 

vastgesteld.  

 

• Notulen Bestuursvergadering van 24 juni 2019:  

De notulen van 24 juni 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

Actielijst en p.m. lijst 24 juni 2019 worden geactualiseerd:  
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Actielijst: Punt 1, 2 en 3 kunnen eraf, alsook punt 10. Opmerking: Henk meldt dat het mailadres van 

Bernie niet kan worden opgenomen in de verzendlijst voor de stukken van SHW, maar via de dropbox 

zijn ze wel beschikbaar.  

P.m. lijst:   

Punt 4: De map WOC leestoegankelijk maken voor allen. (actie: Jan) 

Punt 5: Reserveren i.o.m. Henk. Na kantoortijd is een code nodig.  

 

5. Mededelingen Regio  

- De Regiovergadering is dinsdag 5 november a.s.   

- Harry stelt voor om het concept Verslag maatschappelijke commissie 18 juni 2019 op de volgende 

vergadering van het AB te bespreken  

- (document in Dropbox-Regio-20191105).   (actie: allen) 

- Thea meldt dat de voorzitter van SHW ook heeft aangegeven dat participatie in theorie veelvuldig 

wordt gebruikt maar in de praktijk nog niet altijd. Vincent Smit, lid van de RvC, heeft over dit 

onderwerp ook met de voorzitter gesproken. In Breda worden bijeenkomsten over participatie in 

wijken georganiseerd.  

- Corrie wil in de Regiovergadering inbrengen dat er geen automatische knoppen aanwezig zijn om 

toegang tot galerijen te krijgen. WBB zegt dat het onder WMO hoort, maar dat is discutabel. Het is 

niet alleen voor ouderen of gehandicapten noodzakelijk, maar ook voor moeders met kleine 

kinderen en kinderwagens. 

- Harry wil in de regiovergadering vragen hoe het staat met het RIGO-onderzoek.   

- Aan de documenten is ook een begroting toegevoegd, ter informatie en ondersteuning van de 

onderwerpen Leefbaarheidsgelden en Huurprijsbeleid.  

 

6. Mededelingen SHW  

Henk meldt dat Wim Leerves (voorzitter SHW) de financiële overeenkomst met WonenBreburg 

volgende week zal ondertekenen.  

SHW-vooroverleg is op 13 november a.s. 

 

7. Mededelingen SBO, Omgangscode, Convenant  

De secretaris meldt de stand van zaken inzake bespreking gezamenlijke omgangscode: er een 

commissie gevormd bestaande uit leden van betrokken corporaties die zich over de omgangscode 

buigen. De verschillen zijn eruit gelicht en naast elkaar gelegd. De commissie kijkt hiernaar en elke 

HBO afzonderlijk kijkt of er nog verbeteringen nodig zijn voor haar eigen omgangscode. Het is in het 

verleden voorgekomen dat de door onze HBO voorgestelde verbeterpunten zijn overgenomen. 

De huidige omgangscode blijft van kracht totdat er een nieuwe is.  

 

8. Terugblik Themabijeenkomst 9 oktober 2019  

Enerzijds was het een verfrissende thema-avond met een goede interactie met de aanwezigen.  

Anderzijds zouden individuele zaken eigenlijk niet aan de orde moeten komen, maar het is op zo’n 

avond nooit helemaal uit te sluiten en daar dient ook enige ruimte voor te zijn. Het is de bedoeling om 

aan gemelde zaken ook een vervolg te geven.   

 

Corrie meldt dat de CvH Paletflat waarschijnlijk zal gaan stoppen wegens gebrek aan nieuwe aanwas.  
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Een korte terugblik van de secretaris, en het compliment van Thea dat zij bij haar start met HBO gaf,  

betreft de wijze van samenwerking en relatie van de HBO met de CvH’s en met WBB die tot de top 

tien van Nederland behoort. De thema-avonden, jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie zijn altijd 

succesvol geweest. De thema-avond van 9 oktober is nu in een andere vorm geweest en Henk vraagt 

zich af of dat eenmalig is, of dat het voortaan altijd anders gaat. Het lijkt alsof met de bestuurlijke 

vernieuwing die op de agenda staat(punt 4), het voorheen niet goed ging. Belangrijk is volgens Henk 

de vraag: wat kunnen wij als HBO voor de CvH’s doen als zij met klachten komen, en wie kunnen we 

daar van HBO naartoe sturen. Henk heeft nu de indruk dat HBO zich nu te veel laat leiden en te 

weinig zelf het roer in handen houdt.  

 

Thea geeft aan dat haar indruk is dat nog steeds goed wordt samengewerkt met de CvH’s. Er zijn 

externe ontwikkelingen die een rol spelen, vanuit WonenBreburg, de maatschappij en de nieuwe 

Woningwet die veranderingen met zich mee brengen.  

 

9. WOC lopende zaken  

Saffier: Corrie heeft een map gekregen en er moet een document worden ondertekend. Zij vraagt wie 

de contactpersoon in deze is. Peter adviseert Corrie om contact op te nemen met WBB en te vragen 

wie de woonconsulent is. Vervolgens samen met de woonconsulent een datum prikken en de mensen 

op kantoor hier uitnodigen voor het gesprek en de ondertekening.  

 

Kruidenbuurt: Voor groot onderhoud is er een klankbordgroep, maar dat loopt niet naar wens. Harry 

vult aan dat Ger naar de eerste avond is geweest. De tweede avond (27 september) is Henk er 

naartoe gegaan en heeft kritische vragen gesteld. Daaruit blijkt de kennis en kunde van Henk in dit 

soort projecten.  

 

10. Nieuwjaarsreceptie, enquête en attentie  

➢ De datum van de nieuwjaarsreceptie is woensdag 8 januari 2020. De uitnodiging zal t.z.t. worden 

uitgedaan. 

➢ Aan Marian en Wilhelmien (WOPWOC) zal Peter vragen om deze datum bij Boerke Mutsaers vast 

te leggen en de presentielijsten te verzorgen. Eveneens om alvast een attentie uit te zoeken 

waarover dan in het AB op 3 december zal worden beslist. (actie: Peter)   

➢ De enquête wordt, zoals vorig jaar is gedaan, wederom door de penningmeester aangeleverd. 

(actie: Jan)  De resultaten van de enquête worden eerst binnen de HBO besproken. Thea 

adviseert op dan ook te kijken wat de HBO daarmee kan doen, alvorens de resultaten terug te 

koppelen naar de achterban.  

 

4.  Bestuurlijke vernieuwing   

➢ Met Nikki is afgesproken dat zij in de werkgroep Jongeren komt en dus geen bestuurlijke rol heeft.  

➢ De vraag is welke rol krijgen de nieuwe aspirant-leden Ben van Deursen en Jan Dominicus 

krijgen, en welke deskundigheid zij kunnen inbrengen. Aanstaande donderdag hebben de 

voorzitter en Harry met hen een gesprek. 

➢ In een vorige vergadering is even ter sprake gekomen om de WOP in de WOC op te laten gaan.  

➢ Gezien het aantal te bespreken punten wordt een extra HBO vergadering met de werkgroepen en 

aspirant-leden gepland op dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur. (Allen uitnodigen: Henk) 
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11. Rondvraag  

- Het jaarlijkse diner voor de HBO vindt plaats op vrijdag 20 december 2019 vanaf 18 uur bij 

Boerke Mutsaers. De voorzitter zal Marian en Wilhelmien vragen om de reservering bij Boerke 

Mutsaers te regelen. De voorzitter zorgt voor de boeketten. (actie: Peter) 

- Klantenpanel: Corrie verwijst naar de mail met de uitnodiging voor het klantenpanel en vraagt 

wie van de HBO daar naartoe kan gaan? Zij stuurt de mail door. (actie: Corrie) 

- Thea meldt dat Breda bezig is om een kleine brochure voor CvH’s te maken.  

- Nikki heeft toestemming om een flyer voor de Clarissenhof te maken voor het opstarten van 

een CvH. Corrie vraagt bij haar na hoever zij daarmee is.  
 

12.  Sluiting  

Peter dankt allen voor aanwezigheid en inbreng. Hierna sluit hij de vergadering. 

 

Vergaderdata in 2019: 

- Allen:  Dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur:  

- AB:  Maandag 16 december 2019 om 09.30 uur. 

 

Tilburg, 16 december 2019 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris  
 

AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST  geactualiseerd: 28 oktober 2019 
 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

24-06-2019 1. WonenBreburg (Regiovergadering) vragen om voor 

huurders relevante informatie uit wijkbijeenkomsten te 

publiceren in Venster. 

DB Regiovergadering 

24-06-2019 2. 
Jaarschema in dropbox updaten 

Henk/ 

Bernie 
 

24-06-2019 3. Brandveiligheid complexen als bespreekpunt aankaarten 

bij SHW en Regiovergadering  
DB/AB 

SHW + 

Regiovergadering 

24-06-2019 4. Reacties op vragenlijsten HBO in schema zetten en 

rubriceren op onderwerp/thema 
Jan, Thea  

24-06-2019 5. Kort verslagje svz Donizettistraat maken (incl. gegevens 

contactpersonen) en dat naar Henk mailen 

Marian/ 

Wilhelmien 
 

24-06-2019 6. In de Regiovergadering de actuele uitgave van de notitie 

‘huurdersparticipatie’ incl. samenwerkingsovereenkomst 

opvragen. 

DB/AB Regiovergadering 

28-10-2019 7. Map WOC in dropbox voor allen leestoegankelijk maken Jan  

28-10-2019 8. Concept Verslag maatschappelijke commissie 18 juni 

2019 volgende AB-vergadering bespreken 

Henk  

Allen  

Agenda AB  

Voorbereiden 

28-10-2019 

9. 

Verzoek aan Marian en Wilhelmien voorbereiding voor  

8 januari 2020 nieuwjaarsreceptie bij BM, presentielijsten 

en een attentie regelen  

Peter  

28-10-2019 10. Enquête voorbereiden en aanleveren Jan  
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28-10-2019 
11. 

HBO vergadering 3 december 2019 om 14.00 uur. Allen 

uitnodigen 
Henk  

28-10-2019 12. Verzoek aan Marian en Wilhelmien reservering 24 pers 

diner BM vanaf 18 uur, op 20 december 2019  

Boeketten bestellen 

Uitnodigingen versturen 

Peter 

 

Peter 

Henk 

 

28-10-2019 13. Wie van het bestuur gaat naar het klantenpanel? 

Uitnodiging stuurt Corrie door. 

Corrie  

 

 
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 

 

 

 

28-10-2019 

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.  

Leestoegankelijk maken van WOC map 

Allen 

 

 

 

Jan 

24-06-2019 

28-10-2019 

5.  Voor overleggen van werkgroepjes en commissies de vergaderruimte 

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

doorgeven aan Henk.  Na kantoortijd is een code nodig. 

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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