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-concept- 

 

Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99  

Maandag 7 september 2020 van 9.30 uur – 11.45 uur 

 

Aanwezig:  

Van het bestuur   de heer Jan Zaunbrecher (voorzitter)  

de heer Henk Dankers (secretaris) 

de heer Ben van Deursen (penningmeester) 

mevrouw Corrie Aerts (bestuurslid) 

mevrouw Ingrid Kraayvanger (aspirant bestuurslid) 

mevrouw Zakia Al-Ouessaidi (aspirant bestuurslid) 

de heer David Gloudemans (aspirant bestuurslid) 

 

Afwezig:   de heer Sven Blijlevens (aspirant bestuurslid) 

 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)   

Verslaglegging:   mevrouw Inge Brokken-Janssen (De Notulant) 

 

Afwezig:     

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 

Thea stelt voor om bij agendapunt 8 naar de prestatieafspraken te kijken die tijdens het Regio-overleg 

aan de orde zullen komen. Tevens adviseert zij om vandaag een datum voor de Jaarvergadering vast 

te stellen en aandacht te schenken aan de werkgroep Jongeren.  

 

2. Mededelingen 

Sven Blijlevens heeft laten weten dat hij een appartement heeft gekregen van een andere 

woningcorporatie en dat betekent dat hij zich terug heeft moeten trekken als aspirant-bestuurslid.  

 

3. Notulen bestuursvergadering en actielijst 15 juni 2020   

N.a.v. blz. 2 punt 3, 4e regel: er komt een redactie die Jan als webmaster bijstaat.  

N.a.v. blz. 2 punt 3, halverwege: Lidewij heeft navraag gedaan en de statuten (artikel 3.1) hoeven niet 

aangepast te worden.  

N.a.v. blz. 3, punt 4 2e bullit: dit punt is besproken met WBB en Jan ontvangt binnenkort een  

overzicht met leeftijdsopbouw. Voordat nadere gegevens worden verstrekt zal worden uitgezocht hoe 

het zit met privacy en het verstrekken van NAW-gegevens.  

 

Actielijst:  

1. Dit punt zal morgen in het regio-overleg worden nagevraagd. Waarschijnlijk zijn er weinig 

 wijkbijeenkomsten geweest. Tevens zal worden nagevraagd op welke wijze WBB informatie 

 uit deze bijeenkomst communiceert.  

3. Dit onderwerp wordt meegenomen naar de themabijeenkomst in het voorjaar of misschien de 

 jaarvergadering in november.  

De punten 4 t/m 10 zijn afgewerkt.  

11. Punt blijft staan. 

12. Punt blijft staan. Henk wordt actiehouder.  

13. Punt is afgewerkt. In het 4e kwartaal komen er nog verantwoordingssessies waarin WBB 

 interne verantwoording aflegt aan de teamleiders in het kader van wijkgericht werken. Het 

 bestuur is hierin sturend en is aanwezig als toehoorder.  

14. Punt kan geschrapt worden.  
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Besluitenlijst:  

2. Niet iedereen kan wijzigingen aanbrengen in de adressenlijst van HBO, alleen Jan (of iemand 

 anders die hiervoor wordt aangewezen) heeft toegang tot de adressenlijst.  

5.  De nieuwsbrief komt in de 3e week van september. Iedereen kan hiervoor punten aandragen 

 bij Thea of Jan. De werkgroep PR houdt zich hiermee bezig.  

  

4. Manifestatie 

Corrie licht toe dat de Manifestatie aanvankelijk in het voorjaar was gepland en een ander 

(uitgebreider) programma had. Vanwege het coronavirus zijn er flinke beperkingen aangebracht, er 

mogen nog maar 50-80 mensen aanwezig zijn. HBO kan zich niet met een kraam presenteren.  

Heeft het nog meerwaarde om als HBO Wonen 99 aanwezig te zijn?  

Gesteld wordt dat er als toehoorder informatie verzameld kan worden. Corrie zal sowieso aanwezig 

zijn namens een andere organisatie. Daarnaast zal David op zondag 4 oktober de manifestatie 

bezoeken, Zakia op donderdag 8 oktober en Jan op dinsdag 13 oktober. Jan zal de mensen 

aanmelden en de bevestiging doorsturen naar betrokkenen.  

David informeert of er flyers of ander promotiemateriaal van HBO Wonen 99 beschikbaar is. De vraag 

is of dit - vanwege corona - verspreid mag worden. Tijdens het regio-overleg zal geïnformeerd worden 

op welke wijze WBB zich presenteert. Thea zegt toe dat zij voor een iedereen een keycord zal maken 

met logo en kaartje van HBO Wonen 99.  

 

5. Benen op tafel 28 augustus 2020 

De bijeenkomst wordt geëvalueerd en iedereen is het erover eens: het was een groot succes. Fijn om 

weer een volledige bezetting te hebben zodat er een verdeling van taken gemaakt kan worden en een 

doelenlijst. Thea verwijst hiervoor naar het organisatieplan: als er vragen zijn dan kunnen Jan of Thea 

deze beantwoorden.  

 

Nicky van de Meijs houdt zich bezig met de werkgroep Jonge huurders en zal David daarbij betrekken.   

De werkgroep WOC heeft reeds contacten gelegd met mogelijke CVH's maar voor een commissie zijn 

3 mensen nodig en gebleken is dat er maar 1-2 kandidaten waren per commissie. Nogmaals wordt het 

belang benadrukt van een CVH, al is het maar een 'koffiegroepje' van mensen die weten wat er leeft 

onder de bewoners. De indruk bestaat dat niet alle consulenten blij zijn met een CVH, terwijl het juist 

een meerwaarde kan hebben om per complex een aanspreekpunt te hebben.  

Thea wijst op het doel dat gesteld is aan de commissies: aan het eind van dit jaar zouden er 37 

commissies moeten zijn. Zij stelt voor om dit doel gezamenlijk met WBB aan te pakken en er een 

gezamenlijk doel van te maken waar ook WBB zich aan verbindt. Mensen van WBB zouden dan ook 

betrokken kunnen worden bij de werkgroep WOC. Dit punt zou dan geagendeerd kunnen worden voor 

het volgend regio-overleg.  

Volgens Jan hebben de commissies geen prioriteit voor WBB. Misschien is het beter om eerst binnen 

de werkgroep WOC te brainstormen over de aanpak, samen met de buurtbeheerder, wijkteamleider 

en consulenten. Als dit tot niets leidt dan kan dit worden ingebracht in het regio-overleg, dus pas in 

tweede instantie. Wel kan alvast in het regio-overleg worden aangekaart dat de werkgroep WOC zich 

hiermee bezig gaat houden en kan de vraag gesteld worden in welke mate WBB bereid is om bij te 

dragen. Tijdens het regio-overleg morgen zal bij de rondvraag aandacht worden besteed aan de 

werkgroep WOC en gevraagd worden om dit onderwerp voor het volgende regio-overleg te 

agenderen.   

 

6. Jaardoelen 2020 

De vraag wordt gesteld in hoeverre de jaardoelen nog haalbaar zijn. Als voorbeeld wordt genomen: 

het realiseren van 37 CVH.  

Opgemerkt wordt dat als er via het mailbestand van WBB veel huurders bereikt kunnen worden met 

de flyer voor het oprichten van een CVH er meer kans van slagen is.  
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Er zou bijv. een mail verstuurd kunnen worden om het belang van een CVH te benadrukken en om 

mensen te vragen voor welke onderdelen zij wellicht belangstelling hebben. Anderzijds staat een 

aantal CVH's op de drempel en is het misschien beter om die eerst af te werken.  

Thea concludeert dat als de werkgroepen veel ideëen verzamelen deze in de volgende vergadering 

besproken kunnen worden en aan de jaardoelen van HBO Wonen 99 gekoppeld kunnen worden.  

Jan stelt voor om op korte termijn werkoverleggen te plannen voor de werkgroepen en ideëen te 

koppelen aan de werkgroepen.  

Afgesproken wordt dat ideëen in de werkgroepen worden uitgewerkt en dat de jaardoelen in de 

volgende vergadering zullen worden doorgenomen.  

 

7. Advies- en werkgroepen 

▪ De werkgroep WOC spreekt af op donderdag 17 september om 15.30 uur bij WBB aan de 

Ringbaan Noord 165. (Jan, Corrie, Henk, Zakia, Ingrid).   

▪ De werkgroep PR stelt een bijeenkomst even uit zodat ook het resultaat van de werkgroep WOC 

meegenomen kan worden. In de tussentijd kan de website verder aangepast worden en/of kan 

bezien worden of misschien de website helemaal vernieuwd moet worden. Ook de vacature van 

Sven kan dan wellicht worden opgevuld.  

▪ Met betrekking tot de werkgroep Jongeren wordt afgesproken om eerst vervanging voor Sven te 

zoeken en het overzicht van WBB met leeftijdsopbouw af te wachten. Het overzicht wordt deze 

week verwacht.  

 

8. Mededelingen Regio, eventuele agendapunten  

In Dropbox zijn veel documenten opgeslagen ten behoeve van het regio-overleg. De voorbereiding 

heeft plaatsgevonden.  

Thea merkt op dat bij de prestatieafspraken nog bezien moet worden of HBO Wonen 99 nog 

speerpunten heeft. Hierop wordt geantwoord dat er van WBB nog een brief komt van WBB met de 

mededeling dat er geen nieuwe prestatieafspraken komen. Het bod zou voor 1 juli moeten komen, 

maar WBB heeft besloten om op basis van de oude afspraken door te gaan.  

Volgens Thea betekent geen nieuw bod ook geen convenant. Maar er komen wel speerpunten/ 

voornemens op basis van de volkshuisvestelijke doelen (aantallen etc.) die gesteld worden.  

De concept-prestatieafspraken worden vervolgens doorgelopen.  

Op blz. 4, Energietransitie staat bij de 2e bullit waarschijnlijk een fout: de gemeente werkt samen met 

woningcorporaties en huurders. De laatste bullit bij dit punt heeft waarschijnlijk te maken met een 

subsidieregeling.  

 

Opvallend is de tabel op pagina 9 met een overzicht van aantallen woningen die in aanmerking komen 

voor energetische verbeteringen. Het aantal woningen van WBB is minimaal in verhouding tot de 

andere 2 woningcorporaties en ten opzichte van de landelijke cijfers. In het regio-overleg zal gevraagd 

worden waarom WBB op dit gebied zo afwachtend is. Blijkbaar zijn er weinig concrete plannen voor 

energieverbetering van de woningen en de doelen die de overheid stelt, terwijl dit ook minder 

woonlasten voor de huurders zou betekenen. In dit verband wordt verwezen naar de Companentabel 

die als uitgangspunt dient voor de onderhandelingen tussen huurders en verhuurders over de 

vergoeding (huurverhoging) die huurders betalen na verduurzaming. Uitgangspunt daarbij is dat 70% 

van de bewoners van een complex akkoord moet gaan met het plan voor energetische verbetering 

van woningen. Dan gaat het plan door. Bewoners die niet akkoord zijn kunnen dan een gerechtelijke 

procedure starten.  

Geconcludeerd wordt dat energieverbetering wel een speerpunt is.  

 

Een ander punt dat opvalt is dat WBB veel minder investeert in leefbaarheid (tabel 3.1) dan de andere 

woningcorporaties. Ook dit is een punt dat in het regio-overleg kan worden ingebracht.  
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Tot slot brengt David naar voren dat o.a. in de wijk Groenewoud door de gemeente een PACT-aanpak 

wordt ontwikkeld.  Huurders worden hier pas achteraf bij betrokken terwijl het veel beter zou zijn om 

de bewoners aan de voorkant bij de plannen te betrekken.  

 

9. Mededelingen SHW - Omgangscode - Participatiereglement 

▪ Volgende week vindt vooroverleg SHW plaats en zal wederom de Omgangscode besproken 

worden. Deze heeft betrekking op sloop, nieuwbouw en renovatie. Het streven is om bij alle 

corporaties dezelfde regelingen te treffen. TBV en Tiwos maken echter gebruik van vouchers 

(tegoedbonnen) en HBO wil dit niet: beter is om een geldbedrag ter beschikking te stellen of om 

WBB de rekening van bepaalde zaken te laten betalen. Volgens Thea is er sprake van een mooie 

regeling voor de huurders.  

▪ In het vooroverleg van volgende week zal worden aangekaart dat getracht moet worden om tot 

één gezamenlijk uitgangspunt te komen. De indruk bestaat dat de voorzitter van het SHW nu 

teveel eigenhandig regelt.  

 

10. Mededelingen SBO - Omgangscode - Convenant 

▪ Het convenant is besproken en zal op 30 september ondertekend worden in het Paleis Raadhuis. 

Op dat moment wordt er ook afscheid genomen van de vorige voorzitter van SBO. De nieuwe 

voorzitter is Frans Schotel van Tiwos.  

▪ Henk merkt op dat WBB alleen met HBO Wonen 99 afspraken heeft gemaakt over de 

Omgangscode, maar dat er nu Tilburg-breed afspraken gemaakt moeten worden. Lidewij, 

stadsregisseur van WBB, is daarbij in de lead en zij stemt af met betrokkenen.  Aangezien WBB 

ook in Breda zit wordt het heel complex. De bedoeling is om alles voor het einde van het jaar af te 

ronden. SHW heeft een vergelijking gemaakt van de oude en nieuwe Omgangscode: informatie 

daarover is terug te vinden in Dropbox onder SHW.  

 

11. Jaarvergadering 18 november 2020 

Voor de jaarvergadering worden normaliter alle mensen van de commissies uitgenodigd en er wordt 

(financieel) verslag gedaan vanuit WBB. Bestuursleden worden (her)benoemd of afscheid van 

genomen. In de nieuwsbrief is de datum van de jaarvergadering gecommuniceerd. Het bestuur van 

HBO Wonen 99 heeft wel de wens om vooraf een soort van voorbespreking te houden met 

vertegenwoordigers van alle commissies. Daarbij kunnen de behoeftes worden gepeild. Ook in de 

nieuwsbrief kan daarnaar gevraagd worden en kan gevraagd worden om zich voor de voorbespreking 

aan te melden zodat vooraf bekend is hoeveel mensen er zullen komen. De nieuwsbrief wordt over  

2 weken verzonden en kort daarna zal de voorbespreking worden gehouden.  

Tijdens de jaarvergadering zal afscheid worden genomen van Peter Valk. Jan stelt voor om een 

etentje te organiseren met Peter en zijn echtgenote.  

 

Thea merkt op dat zij op 18 november verhinderd is. Daarom zal getracht worden om de 

jaarvergadering te verzetten naar 25 november. De jaarvergadering vindt plaats bij Boerke Mutsaers.  

  

12. Rondvraag en sluiting  

▪ David meldt dat door zijn complexbeheerder is verzocht om signalen van mogelijke besmettingen 

van bewoners aan hem door te geven. Dit ter voorkoming van besmetting van WBB-

medewerkers. WBB stelt deze vraag per complex, maar normaliter wordt een dergelijke vraag pas 

gesteld voorafgaand aan een bezoek. Blijkbaar is dit met name bij studentenhuisvesting omdat 

daar sprake is van een verhoogd risico.  

▪ Zakia heeft een vraag over het vergaderschema: bij welke overleggen moet zij aanwezig zijn? 

Geantwoord wordt: bestuur HBO en Regio-overleg.   

▪ Henk adviseert de werkgroep PR om bij Boerke Mutsaers te informeren of zij iemand weten die 

voor een vrolijke of muzikale noot kan zorgen bij de jaarvergadering. De werkgroep PR neemt dit 

mee.  
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▪ Vervolgens stelt Henk voor om het presentje tijdens de nieuwjaarsreceptie te vervangen door een 

presentje tijdens de jaarvergadering en dan een agenda 2021 uit te reiken met het logo van HBO 

Wonen 99. De werkgroep PR neemt dit mee.  

▪ Corrie informeert of er materiaal is om uit te delen tijdens de Manifestatie. Gewezen wordt op de 

flyer die pas geactualiseerd is. Waarschijnlijk zal deze bijgedrukt moeten worden.  

▪ Thea informeert naar de themabijeenkomst die voor 7 oktober geagendeerd staat in haar agenda. 

Geantwoord wordt dat de themabijeenkomst vervalt. Dit zal gecommuniceerd worden in de 

eerstvolgende nieuwsbrief.   

 

De voorzitter bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering. 

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 12 oktober 2020 om 09.30 uur. 

 

 

Tilburg, 7 september 2020 

 

 

 

Jan Zaunbrecher, voorzitter      Henk Dankers, secretaris

  

 

 

 

 

 

      

AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST  geactualiseerd: 7 september 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 

Regiovergaderin

g 

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 + 

Regiovergaderin

g 

T.z.t. thema-

avond aan 

wijden. 

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 

07-09-2020 

 

15 

Manifestatie Tilburg Noord:  

▪ Deelnemers vanuit HBO Wonen 99 aanmelden. 

▪ Keycord maken voor deelnemers.  

▪ In regio-overleg navragen hoe WBB zich daar 

presenteert. 

 

Jan 

Thea 

allen 

 

zsm 
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07-09-2020 

16 

Inbrengen in regio-overleg: 

▪ HBO Wonen 99 houdt zich bezig met het oprichten 

van CVH's. Graag voor volgend regio-overleg 

agenderen: stavaza oprichting CVH's. 

▪ Informeren waarom WBB zo weinig concrete 

plannen heeft voor het energetisch verbeteren van 

woningen in verhouding tot andere corporaties en 

landelijk.  

▪ Informeren waarom WBB veel minder investeert in 

leefbaarheid dan de andere corporaties. 

Jan 08-9-2020 

07-09-2020 

17 

Ideëen voor het realiseren van de jaardoelen zullen in de 

werkgroepen worden uitgewerkt. De werkgroepen 

komen op korte termijn bijeen. De jaardoelen zullen dan 

in de volgende bestuursvergadering weer worden 

doorgenomen.  

werkgroepen  

07-09-2020 

18 

▪ Jaarvergadering verzetten naar 25 november en 

communiceren via de nieuwsbrief. 

▪ In de nieuwsbrief tevens informeren naar  

▪ Peter Valk en echtgenote uitnodigen voor een 

etentje. 

Jan  

07-09-2020 
19 

In nieuwsbrief communiceren dat de themabijeenkomst 

van 7 oktober 2020 vervalt. 
Jan   

 

 

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 

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 
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E-mail: secretaris@hbowonen99.nl - Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42929162 – KvK: 
18055748 
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