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-concept- 

Notulen video bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99 (via Webex) 

Maandag 15 juni 2020 van 9.30 uur – 11.45 uur 

 

Aanwezig:  

Van het bestuur   de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort  

mevrouw Marian Dickens  

mevrouw Corrie Aerts  

de heer Ben van Deursen  

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)   

Verslaglegging:   mevrouw Inge Brokken-Janssen (De Notulant) 

 

Afwezig:   de heer Peter Valk (voorzitter) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de videovergadering en heet allen welkom. Jan leidt als technisch voorzitter de 

vergadering. 

Agenda 

Agendapunt 4 -  Lopende zaken WOC wordt als vast agendapunt gewijzigd in 'Advies en 

werkgroepen'.   

 

2. Mededelingen 

▪ Peter is afwezig.  

▪ Ben heeft aangegeven dat hij zijn aspirant-lidmaatschap HBO om wil zetten in een definitief 

bestuurslidmaatschap. Zijn lidmaatschap moet nog officieel bekrachtigd worden in de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) die waarschijnlijk fysiek plaatsvindt aan het eind van het jaar. Voor nu zal 

zijn lidmaatschap gecommuniceerd worden in de Nieuwsbrief die binnenkort wordt verzonden. 

Daarin wordt tevens de gelegenheid geboden om binnen een bepaalde termijn op het 

lidmaatschap te reageren (actie). In de Nieuwsbrief zal tevens worden vermeld dat Ben bereid is 

om als plaatsvervangend penningmeester te fungeren. Met Ben is afgesproken dat hij binnenkort 

een overzicht zal ontvangen van de te verrichten werkzaamheden en de handelingen die daarbij 

horen. Jan zal zoveel mogelijk informatie in een video-instructie verstrekken.  

De vraag wordt gesteld of Ben in de toekomst ook als tweede persoon gemachtigd kan worden. 

Peter is nu tweede gemachtigde maar heeft de volmacht nooit geactiveerd of gebruikt. Benadrukt 

wordt dat de volmacht pas verleend kan worden op het moment dat Ben definitief is benoemd als 

bestuurslid van HBO.  

▪ Bij Thea is een sollicitatie binnengekomen op de vacature bestuurslidmaatschap HBO van Hetty 

de Wilde. Zij huurt bij WBB, heeft zitting in de Wijkraad Noord en vervult diverse bestuurs- en 

vrijwilligersfuncties. Het bestuur besluit om met haar in gesprek te gaan.  

Thea zal namens het bestuur reageren op haar sollicitatie en Hetty uitnodigen voor een fysieke 

afspraak (actie). Het bestuur constateert met genoegen dat er blijkbaar via informele wegen 

kennis wordt genomen van de vacatures binnen HBO nu er geen mails via WBB verspreid kunnen 

worden naar de huurders. Ondanks de problemen bij de ICT-afdeling van WBB zijn er nu reacties 

ontvangen van een mogelijk bestuurslid en mogelijk nieuwe commissie. HBO is nu bezig om via 

de eigen e-mailkanalen alle huurders te benaderen over zowel de bestuursvacatures bij HBO als 

over de nieuwe commissies. Het is onbekend hoe degene die gereageerd heeft in het kader van 

een nieuwe commissie aan informatie/de folder is gekomen. Komende woensdag vindt er een 

SHW vergadering plaats met WBB en dan zal bovenstaande worden ingebracht. De status van de 

verspreiding van de folder is bij het bestuur onbekend en dit wekt irritatie op.  

▪ Afgelopen vrijdag heeft een goed gesprek plaatsgevonden met de commissie Gondelstraat, 

bestaande uit 4 personen. De commissie gaat een nieuwsbrief maken voor alle huurders in het 
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complex met de mededeling dat er een nieuwe commissie is gevormd. Als daartegen geen 

bezwaren zijn - en die worden niet verwacht - dan wordt de commissie op korte termijn 

geïnstalleerd. Aan de nieuwe commissieleden is alle praktische informatie over werkzaamheden, 

vergoedingen en jaarplanning gecommuniceerd. Thea complimenteert het bestuur met alle 

positieve ontwikkelingen en de positieve reacties op de nieuwsbrieven, flyers etc. En nu ook met 

de nieuwe commissies die het bestuur van HBO een steuntje in de rug kunnen bieden bij de 

huurdersparticipatie. Ook van Wim Corsten (huurderscommissaris) is een positieve reactie 

ontvangen (op 31 mei 2020).  

In de afgelopen periode is er vertraging opgelopen met de andere commissies, o.a. vanwege de 

coronacrisis. Jan stelt voor om weer contacten te gaan leggen en afspraken te maken.  

In de afgelopen periode zijn er diverse commissies gestopt en het bestuur zou het op prijs stellen 

om meer informatie uit de commissies te vernemen, bijv. via het doorsturen van verslagen. Het 

gebeurt te vaak dat een commissie plotseling stopt zonder dat er vooraf signalen bij het bestuur 

waren binnengekomen over mogelijke problemen.  

Uit de enquete is gebleken dat mensen het betreuren dat er geen verslagen worden gemaakt van 

de overleggen met de woonconsulenten. Dit zou wel moeten en de verslagen zouden tevens naar 

het bestuur van de HBO gestuurd moeten worden. Benadrukt wordt dat ook in de Nieuwsbrieven 

moet worden aangegeven dat vroegtijdig contact met het bestuur kan worden opgenomen als er 

problemen zijn in de commissies. Dit kan zijn door uitval wegens ziekte, maar ook door onderlinge 

irritaties. Afspraak: in de eerstvolgende nieuwsbrief zal worden aangegeven dat het bestuur van 

HBO als belangenbehartiger ingeschakeld kan worden als er problemen binnen de commissie zijn 

(actie). Voor problemen met WBB of het complex moet de geëigende procedure gevolgd worden: 

buurtbeheerder - woonconsulent -  wijkteamleider. Als dat onvoldoende oplossing biedt kan het 

bestuur van de HBO ingeschakeld worden. Tip van Thea: in iedere nieuwsbrief aandacht 

besteden aan een commissie en die commissie een podium bieden.  

 

3. Notulen bestuursvergadering en actielijst 4 mei 2020   

N.a.v. pag. 1, punt 2, 4e bullit wordt geïnformeerd of er nog contact over de website is gelegd met 

Saffier. Dat is niet het geval. Jan meldt dat in het DB is besloten dat Jan een cursus gaat volgen: 

HTML - CSS -Dreamweaver (3 dagen achtereen) in Breda. De website van HBO zal daarbij 

meegenomen worden. Naast de inrichting dient er nog een redacteur te zijn die Jan als webmaster 

kan bijstaan en kan invallen als Jan uitvalt.   

N.a.v. pag. 3, 5c: de belronde heeft plaatsgevonden en heeft veel reacties opgeleverd. Daarnaast is er 

positief gereageerd op het aanbod om digitaal te vergaderen. Dit zal meegenomen worden in het op te 

stellen plan over het benaderen van de commissies.  

N.a.v. pag. 3, 5d: de titel van de scholingsmodule moet zijn: Wegwijs in de sociale huursector.  

Corrie informeert of de cursus ook op papier te verkrijgen is. Zij mist les 3. Thea verwijst naar de 

digitale leeromgeving waarop de lessen te vinden zijn en mailt een inlogcode naar Corrie.  

N.a.v. pag. 4, punt 5e: Henk zal in het rooster van aftreden wijzigen dat Ben verkiesbaar is.  

Jan heeft Lidewij over de statuten benaderd en zij zou bij de jurist van WBB navragen of het nodig is 

om artikel 3.1 aan te passen. Wellicht dat een aanpassing in het huishoudelijk reglement volstaat. De 

reactie van Lidewij wordt afgewacht.  

N.a.v. blz. 4, punt 10, 3e bullit: WBB wordt voluit geschreven als WonenBreburg.  

 

Actielijst  

Punt 8: wat wordt bedoeld met 'de hints van Lidewij'? 

Jan legt uit dat hier verbeterpunten mee bedoeld worden: notulen van commissies etc.  

Punt 10: wanneer komt de volgende nieuwsbrief?  

Jan stelt voor: op korte termijn. Hij spreekt de wens uit om hierin structuur aan te brengen. 

Afgesproken wordt dat de Nieuwsbrief iedere maand, tussen de 12e-15e, zal worden verzonden.  

Thea meldt dat de Nieuwsbrief naar 89 mensen is gestuurd en door 66 mensen is geopend. Wel is 

gebleken dat er verschillende foute e-mailadressen (7) in het adresbestand zitten. Thea maakt een 
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print van de foute e-mailadressen en zal deze toesturen naar de werkgroep PR met het verzoek om 

hierover contact met betrokkenen op te nemen (actie).  

Punt 10 zal bij de permanente actiepunten worden opgenomen.  

 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. De actie- en P.M.-lijst zullen worden geüpdatet.  

 

4. Advies en Werkgroepen 

▪ Een aantal aspirant-commissies zal deze week benaderd worden voor het maken van afspraken, 

te weten: Bartokstraat - Berlagehof - Clarissenhof - Gondelstraat - Griegstraat (hoge flat) - 

Kruidenbuurt - Sibeliusflat. Bezien of we daarvoor plan kunnen maken. De werkgroep WOC komt 

volgende week bij elkaar om te bepalen wie wat gaat doen.  

▪ Nicky was bezig met de werkgroep Jongerenparticipatie maar zij liep vast toen zij bij WBB de 

leeftijdsopbouw van de huurders in Tilburg opvroeg. Woensdag zal dit onderwerp worden 

aangekaart in het SHW-overleg.  

 

5. Enquete 

Jan heeft een presentatie gemaakt van de resultaten van de enquête en aan iedereen toegezonden 

met het verzoek om reacties hierop naar hem door te mailen. Na goedkeuring kan de presentatie als 

bijlage bij de Nieuwsbrief van juli worden meegezonden en op de website worden gepubliceerd. In de 

Nieuwsbrief wordt tevens het rooster van aftreden van het HBO-bestuur opgenomen en de benoeming 

van Ben. Willemien is aftredend bestuurslid en stelt zich herkiesbaar. Zij is dan geen bestuurslid meer 

maar HBO-lid. Willemien is vanaf 1999 actief voor de HBO en daarvoor al bij de voorlopers daarvan 

Thea stelt voor om een stukje over Willemien in de nieuwsbrief te publiceren, vergezeld van een foto. 

Willemien zal een foto opsturen (actie).  

Vanuit het bestuur wordt benadrukt dat er nu minder bestuursleden nodig zijn maar meer mensen in 

de werk- en adviesgroepen. Na afloop van een zittingsperiode is een bestuurslid geen lid meer van 

het HBO-bestuur maar kan nog wel actief zijn in een werk- of adviesgroep. 

   

6. Mededelingen Regio, eventuele agendapunten  

Het verslag van de laatste regiovergadering staat nog niet in Dropbox. Jan benoemt de punten die 

besproken zijn:  

▪ Leefbaarheidsgelden: wordt in de volgende Regiovergadering behandeld.  

▪ Bod WBB inzake prestatieafspraken: het bod moet eerst nog goedgekeurd worden door de 

gemeenteraad. Hierover is een brief gezonden.  

▪ Jaarverslag van WBB: is nog niet gelezen door de aanwezigen. 

▪ Participatiereglement: wordt aan gewerkt.  

▪ Promotie HBO: via e-mailkanalen van WBB onder huurders op zoek naar nieuwe bestuursleden 

en commissies. Dit loopt echter niet en zal woensdag in het SHW-overleg worden aangekaart. 

▪ Uitslag enquête 

▪ Presentatie over wijkgericht werken: nog niet alle WOP's zijn ontvangen.  

▪ Er zijn cijfers gedeeld over de dienstverlening van WBB via een mail van Jeannette (28 mei 2020). 

De cijfers zullen in Dropbox worden gedeeld (actie).  

 

7. Mededelingen SHW - Omgangscode - Participatiereglement 

▪ Tijdens het vooroverleg SHW is gesteld dat er eerst een visie op participatie moet worden 

vastgesteld en uitgewerkt voordat er een participatiereglement opgesteld kan worden. Dit zal in 

het overleg SHW worden ingebracht.  

▪ Thea heeft heel kritisch naar de Omgangscode gekeken en het is niet mogelijk om verbeteringen 

te ontdekken voor de huurders. Zij zal een document met een vergelijking tussen de oude en 

nieuwe Omgangscode in Dropbox plaatsen. Het rekenvoorbeeld voor de ongemakkenvergoeding 

is moeilijk te lezen en biedt geen voordelen ten opzichte van de oude Omgangscode. Gesteld 

wordt dat dit een eerste concept is en dat waarschijnlijk nog wel aangescherpt kan worden in het 

voordeel van de huurder.  



 

Notulen 15 juni 2020 - HBO Wonen 99   4 

 

 

8. Mededelingen SBO - Omgangscode - Convenant 

▪ Thea adviseert om eerst bij WBB na te vragen hoe het proces omtrent de Omgangscode verloopt.  

Het zou goed zijn om bij de Omgangscode ook de andere HBO's te betrekken en vervolgens een 

gezamenlijke bijeenkomst te beleggen met de DB-leden van de HBO's, Theo, Haico en Roy. 

▪ Inzake het convenant is afgesproken dat er vóór de zomervakantie een concept moet liggen dat 

aan gemeenten en corporaties zal worden voorgelegd. Die zullen het dan waarschijnlijk na de 

vakantie gaan oppakken.  

 

9. Deskundigheidsbevordering 

De bestuursleden hebben de cursus van Thea gevolgd en weer nieuwe kennis opgedaan.  

Henk meldt dat bij de nieuwe commissie Gondelstraat is aangegeven dat zij wellicht ook gebruik 

kunnen maken van de expertise van Thea. Volgens Thea gaat het bij commissies meestal over de 

servicekosten, de bewonerscommissies, de woonomgeving en het overleg met WBB. Misschien kan 

zij in het najaar nog iets voor de nieuwe commissies betekenen. 

Het bestuur concludeert dat het wellicht verstandig is om volgend jaar deskundigheidsbevordering 

voor commissies in de begroting op te nemen. 

   

10. Rondvraag en sluiting  

▪ Marian meldt dat zij via e-mail van Lidewij heeft vernomen dat de Verantwoordingssessie Noord is 

verzet naar 16 juni, tegelijk met de sessie van West. Marian zal de sessie West bijwonen, is er 

iemand die de sessie Noord kan bijwonen? Marian zal de e-mail van Lidewij aan de aanwezigen 

doorsturen en Jan zal Lidewij hierover benaderen (actie). Indien mogelijk zal Corrie de sessie 

Noord bijwonen. De Verantwoordingssessie West die op 9 november plaatsvindt zal bijgewoond 

worden door Ben. 

▪ Thea brengt naar voren dat er presentaties zijn geweest van de wijkteams Noord en West maar 

niet van het wijkteam Centrum. Hierover bestaat onduidelijkheid en dit zal worden uitgezocht. In 

aansluiting hierop toont Jan een overzicht van de wijkteamleiders dat hij van Lidewij heeft 

ontvangen. Bij WBB is al vaker om een totaaloverzicht gevraagd van alle commissieleden, 

buurtbeheerders, woonconsulenten en wijkteamleiders maar tot nu toe is een dergelijk overzicht 

nog niet ontvangen.  

▪ Corrie meldt dat zij is gebeld door een bezorgde buurtbewoonster die woont in een hofje van 40 

woningen waarvan nog slechts 7 woningen bewoond worden door Nederlandse gezinnen. Er zou 

sprake zijn van overlast. Marian deelt een voorbeeld waarbij een statushouder voor veel overlast 

zorgt. Thea adviseert om bij overlast de mensen van het wijkteam in te schakelen en te zorgen 

voor dossieropbouw. Dat betekent: elke keer melden als er sprake is van overlast. Daarnaast is 

het mogelijk om de woonconsulent uit te nodigen en tijdens de afspraak meteen een 

vervolgafspraak te maken. Een andere optie is het oprichten van een CvH, maar vaak lukt dat 

niet.   

▪ Thea stelt voor dat zij bij het contact met Hetty de Wilde tegelijkertijd zal informeren of zij bereid is 

om een online afspraak te maken.  

 

De voorzitter bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering. 

De eerstvolgende video AB-vergadering (via Webex) is op maandag 7 september 2020 om 09.30 uur. 

 

Tilburg, 15 juni 2020 

 

 

 

Peter Valk, voorzitter      Henk  Dankers, secretaris  
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AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST  geactualiseerd: 15 juni 2020 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

24-06-2019    1 
WonenBreburg vragen om voor huurders relevante 

informatie uit wijkbijeenkomsten te publiceren in Venster. 
DB Regiovergadering 

24-06-2019 

10-02-2020 
   3 

Brandveiligheid complexen als bespreekpunt aankaarten 

bij SHW en Regiovergadering; galerijen, parkeren 

scootmobielen, brandtrap tot 1e verdieping (Breda en 

Tilburg) 

DB/AB 

SHW + 

Regiovergadering 

T.z.t. thema-

avond aan wijden. 

04-05-2020   4 

Bij WBB vragen of jurist naar statuten HBO (specifiek art. 

3.1) wil kijken. Henk zoekt notulen op waarin het besluit 

is genomen over andere invulling van dat onderdeel. 

Jan 

Henk 
 

15-06-2020   5 

Bestuurslidmaatschap Ben van Deursen communiceren 

in eerstvolgende Nieuwsbrief en gelegenheid bieden om 

binnen een bepaalde termijn hiertegen bezwaar te 

maken. 

Jan  

15-06-2020 
  6 

Contact opnemen met Hetty de Wilde nav haar 

sollicitatie. Bezien of zij bereid is tot een online gesprek. 
Thea  

15-06-2020 

  7 

In de eerstvolgende nieuwsbrief zal worden aangegeven 

dat het bestuur van HBO als belangenbehartiger 

ingeschakeld kan worden als er problemen binnen de 

commissie zijn. 

Jan  

15-06-2020 

  8 

Een print van foute e-mailadressen toesturen aan de 

werkgroep PR met het verzoek om hierover contact met 

betrokkenen op te nemen.  

Thea  

15-06-2020 
  9 

In de Nieuwsbrief rooster van aftreden bestuur HBO 

opnemen en ook de uitslag van de enquête. 
Jan  

15-06-2020  10 Foto opsturen naar Thea ivm artikel in Nieuwsbrief. Willemien  

15-06-2020 

 11 

Inbrengen in SHW-overleg:  

− reactie Omgangscode en informeren naar vervolg 

− reactie Participatiereglement 

− problemen ICT-afdeling irt benaderen huurders voor  

werving nieuwe bestuursleden/commissies 

− problemen werkgroep Jongerenparticipatie 

Jan/Henk  

15-06-2020 
 12 

Cijfers over dienstverlening van WBB (zie mail 

Jeannette) delen via Dropbox. 
?  

15-06-2020 

 13 

Mail van Lidewij mbt gewijzigde data Verantwoordings-

sessies delen met andere bestuursleden en bezien wie 

waar naar toe kan gaan. 

Marian 

 

allen 

zsm 

15-06-2020 
14 

Uitzoeken of er presentatie is geweest van wijkteam 

Centrum. 
Jan zsm  

 

PERMANENTE AFSPRAKEN / BESLUITEN 

 

22-04-2020 

04-05-2020 
  1 

Informeel gesprek met Lidewij van Bakel, stadsregisseur 

WBB en Caroline Timmermans ter bespreking van 

lopende zaken. HBO-bestuursleden kunnen punten ter 

bespreking meegeven aan het DB. Data overleg BOT in 

2020:  

15 juli 2020               14 – 15 uur 

2 september 2020    13 – 14 uur  

4 november 2020     14 – 15 uur 

Peter/Jan 
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16-12-2019   2 
In de Adressenlijst van HBO kan voortaan iedereen 

wijzigingen aanbrengen. Jan is beheerder van de lijst.  
Allen/Jan 

24-06-2019 

 

28-10-2019 

  3 

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  

20-04-2020   4 
Redactiecommissie wordt een taak voor werkgroep pr en 

communicatie. 

Corrie /Jan D./ 

Ben 

04-05-2020   5 Maandelijks uitgifte nieuwsbrieven, inhoud opmaken. Jan / 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 
 meiBankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80) 
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