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Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99  

maandag 18 januari 2021 van 9.30 uur – 11.40 uur 

Aanwezig:  

Van het bestuur  de heer Jan Zaunbrecher (voorzitter)  

de heer Ben van Deursen (penningmeester) 

de heer Henk Dankers (secretaris) 

mevrouw Corrie Aerts (bestuurslid)  

mevrouw Ingrid Kraayvanger (aspirant bestuurslid) 

mevrouw Zakia Al-Ouessaidi (aspirant bestuurslid)  

de heer David Gloudemans (aspirant bestuurslid) 

mevrouw Desiree Ramada (aspirant bestuurslid)  

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)   

Verslaglegging:  mevrouw Inge Brokken-Janssen (De Notulant) 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Notulen bestuursvergadering 14 december 2020   

Blz. 1, 4e regel van onderen: Hans Pars wordt mogelijk gevraagd om aan te sluiten bij een 

HBO-vergadering waar de SHW-vergadering wordt voorbesproken.  

Blz. 2, agendapunt 4: de vergoeding wordt uiterlijk 1 maart 2021 uitbetaald. 

Met deze aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.   

 

Actielijst:  

1 Dit punt zal morgenmiddag in de regiovergadering worden ingebracht.  

50 Blijft staan. Hierbij kan tevens gevraagd worden of de cadeaubon goed ontvangen 

 is. 

De volgende punten kunnen van de lijst af:  

30 - 47 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60. De overige punten blijven staan.  

Permanente afspraken/besluiten: 

Alle permanente afspraken/besluiten zijn afgewerkt.   

  

3. Meningsvormend 

Huurdersparticipatie 

Het is vooral een taak van de werkgroepen om te bezien hoe huurders betrokken kunnen 

worden, met name de werkgroep Participatie die samenwerkt met een werkgroep van 

WBB. Huurders zijn eerder bereid input te leveren aan de HBO dan aan WBB zelf. 
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Opgemerkt wordt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de formele en 

informele structuur; de klankbordgroepen zouden ook onder de HBO moeten vallen.  

De nieuwsbrief is een kanaal om contact met huurders te zoeken. Bij vragen aan huurders 

dient de vraag heel concreet te zijn: hoe lang, hoe vaak etc.  

David wijst op het jongerenplatform dat een informele vorm van participatie zou kunnen 

zijn. Blijkt dit succesvol dat kan het model gekopieerd worden naar andere doelgroepen. 

Een andere mogelijkheid is een digitale werkgroep van huurders over bepaalde 

onderwerpen zoals bijv. 'van het gas af'. Vanuit WBB ligt er echter nog geen concrete of 

actuele vraag. Afspraak: in de regiovergadering zal geïnformeerd worden naar het 

jaarplan 2021 van WBB dat mogelijk gebruikt kan worden om op voort te borduren. 

Gezamenlijk met WBB kan dan de manier van samenwerking worden besproken en de 

punten die verder uitgewerkt dienen te worden. In dit kader merkt Jan op dat hij altijd 

een voorbespreking heeft met Lidewij over de agendapunten; input vanuit de HBO-leden 

daarbij is welkom.  

Thea deelt vervolgens een plaatje van de samenwerkingsstructuur van HBO Wonen 99 

met andere organisaties en groepen. Voor huurders zijn de belangrijkste aandachts-

punten: betaalbaar wonen en onderhoud. Duurzaamheid scoort minder. Opgemerkt 

wordt dat ook informatie over toeslagen, het beleid van de gemeente, mogelijkheden 

voor besparingen (bijv. op servicekosten) etc. voor huurders belangrijk is. De afrekening 

van de servicekosten klopt vaak niet. Hierin ligt met name een taak voor de  

woonconsulenten.  

Conclusie: in het regio-overleg zal bovenstaande aan de orde worden gesteld.   

  

Jaardoelen 2021 

De jaardoelen 2021 zijn nog niet van alle werkgroepen ontvangen. Jan zal een afspraak 

maken voor de werkgroep PR. 

Werkgroep Intermediair: hiervoor is geen plan aangezien de werkzaamheden van de 

werkgroep afhankelijk zijn van de problemen/fricties tussen commissies en WBB.  

Werkgroep Jongeren: vandaag nog zal het jaardoel 2021 worden aangeleverd.  

Werkgroep WOC:  

Voornaamste doel is: participatie, het betrekken van huurders. In 2020 zijn 5 nieuwe 

CVH's opgericht. Voor 2021 is het plan om te activeren, te inventariseren hoe actief de 

commissies zijn, het afnemen van de jaarlijkse enquête en het bespreken van de 

resultaten in de werkgroep. Daarna zullen de uitkomsten worden besproken met WBB. 

Ook in 2020 is dit gebeurd maar hieraan is te weinig opvolging gegeven. Dit zal in 2021 

worden meegenomen. De WOC zal trachten om het aantal CVH's uit te breiden, maar het 

'laaghangend fruit' is reeds geplukt. Misschien komen er uit Venster nog reacties van 
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geïnteresseerde huurders en anders zal de WOC huurders actief moeten gaan benaderen. 

De WOC gaat in 2021 ook onderzoeken of er samengewerkt kan worden met andere 

organisaties, zal proberen contacten te leggen met vrijwilligers en zal woonconsulenten 

uitnodigen.  Bij WBB zal geïnformeerd worden naar de plannen op het gebied van 

verduurzaming (van zowel WBB als de gemeente) en de trajecten daarvoor.  

Een jaarvergadering van een CVH is eigenlijk verplicht maar kan in deze coronatijd moeilijk 

worden opgelegd. Wel kan een vragenlijst worden rondgestuurd of kan er tijdens een 

belronde worden geïnformeerd naar de jaarvergadering of andere contacten met de 

huurders en de opbrengst daarvan. Ben heeft in zijn complex informatie vanuit de CVH 

schriftelijk gedeeld met de huurders door deze informatie (terugblik, vooruitblik en 

plannen onderhoud etc.) op te hangen in een kastje in de hal. In de volgende nieuwsbrief 

zal deze werkwijze als tip worden opgenomen. 

Thea wijst vervolgens op het feit dat bepaalde doelgroepen huurders van WBB bereikt 

kunnen worden via WBB (bijv. in bepaalde wijk of straat, of leeftijdsgroep). De WBB kan 

hiervoor betreffende huurders selecteren en deze aanschrijven. De vraag is of dit 

structureel kan of incidenteel, gezien de overbelasting die er bij WBB zou zijn. Deze vraag 

zal in het regio-overleg worden voorgelegd.  

Werkgroep PR: wordt binnenkort afspraak voor gemaakt.  

 

Inhoud enquête 2021 

De leden van het HBO-bestuur zijn al eerder gevraagd om de vragen te bekijken en 

eventuele aanvullende vragen toe te voegen. Thea stelt voor om deze vraag tijdens de 

belronde ook aan de CVH's voor te leggen.  

Jan merkt op dat de communicatie tussen WBB en huurders en/of andere belangen-

behartigers te wensen over laat. Op de vragen hiernaar wordt er goed gescoord terwijl 

de signalen minder goed zijn. Zijn de vragen wel goed geformuleerd? Jan geeft als 

voorbeeld: een brief van installatiebedrijf Kemkes die is opgehangen in de hal van zijn 

complex met de mededeling dat er op een bepaalde dag geen verwarming en geen water 

is. Een dergelijke brief wordt niet door iedereen gezien en zou eigenlijk deur voor deur 

verspreid moeten worden. Dit is doorgegeven aan WBB en de woonconsulent.  

Zakia informeert of bekend is hoeveel klachten er jaarlijks bij WBB binnengekomen. 

Hierover staat wel iets vermeld in het jaarverslag: in 2019 zijn er 78 klachten ontvangen.  

Het HBO-bestuur concludeert dat zij graag inzicht wil hebben in de inhoud van de 

klachten. Morgen zal dit aangekaart worden in het regio-overleg.  

De enquête 2021 zal binnenkort verstuurd worden aan de CVH's. Dit is een taak van de 

penningmeester en is veel werk. De voorzitter zal hem hierbij bijstaan en wellicht is het 

goed om ook Desiree - als plaatsvervangend penningmeester - hierbij te betrekken.  
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Samenwerking WonenBreburg (regio), stage, kenniscafé 

Dit onderwerp wordt morgen in het regio-overleg besproken.  

Stage: hiermee wordt bedoeld dat HBO-leden op verschillende afdelingen van WBB 

'stage' kunnen lopen. Bijv. op de ICT-afdeling of op het Klantencontactcenter. Door deze 

'stage' krijgen de leden meer inzicht in de WBB-organisatie.  

Kenniscafé: vanuit Lidewij is het aanbod gedaan dat HBO-leden die iets meer willen weten 

over een bepaald onderwerp - bijv. duurzaming - in gesprek kunnen gaan (bijv. in een 

groepje) met een deskundige van WBB op het betreffend terrein.  

 

Vacatures 

De vacatures in het overleg SHW en SBO zijn door de voorzitter gedeeld met de HBO-

leden en hierop zijn reacties ontvangen. In het DB is hierover gesproken en de kandidaten 

zullen hierover geïnformeerd worden. De voorzitter zal trachten om dit punt deze week 

nog af te werken.  

Henk treedt af in het SHW vanwege het verstrijken van de maximale zittingsduur maar 

blijft wel actief in andere gremia.  

 

Huuroverleg (SHW) 

Binnenkort vindt er weer een vooroverleg plaats van het SHW: daarbij komt het DB van 

de HBO Tilburg samen met de HBO Breda om het SHW-overleg met WBB voor te 

bespreken. Tot 2021 kregen de HBO's achteraf informatie vanuit het SHW-overleg maar in 

de planning is er rekening gehouden met het feit dat het beter is als de HBO's zaken 

vooraf kunnen bespreken. Zodra er dus vanuit WBB een voorstel komt zal dit 

voorafgaand aan het SHW in de HBO-bestuursvergadering worden besproken.  

Thea merkt op dat er nog geen informatie is ontvangen vanuit de brancheorganisatie 

inzake het huurbeleid 2021.  

 

Evaluatie aspirant bestuursleden 

Jan stelt voor om als DB met de aspirant-bestuursleden rond de tafel te gaan en te 

evalueren hoe zij het werken in de HBO ervaren. Zakia, Ingrid, David en Desiree zullen 

data aangeven waarop zij de komende weken beschikbaar zijn. Vervolgens zal er dan een 

overleg worden ingepland aan de Ringbaan Oost.  
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4. Informatief 

Mededelingen, ingekomen stukken  

De CVH Reinevaert dreigt te vervallen, een aantal leden blijkt verhuisd te zijn. Hierover is 

contact geweest met de woonconsulent en die ziet nog wel kansen om andere mensen te 

betrekken.  

 

Voortgang ontwikkelingen HBO Wonen 99-werkgroepen 

WOC (woordvoerder: Ingrid) 

Er zijn nog wat open eindjes die aangepakt zullen worden.  

 

PR (woordvoerder: David) 

Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Jan stelt voor om deze afspraak te combineren 

met de afspraak voor de werkgroep Jongeren. 

  

Jongeren 

De werkgroep zal eerst de jaardoelen 2021 verder formuleren en als deze klaar zijn zal een 

website worden opgezet. Na het formuleren van de jaardoelen zal getracht worden om 

meer jongeren te werven.  

Woordvoerder: is Nikki, maar vanwege haar afwezigheid in HBO-vergaderingen zal 

Desiree woordvoerder zijn. 

  

Intermediair (woordvoerder: Jan) 

Geen bijzonderheden.  

 

SBO (woordvoerder: Henk) 

Het nieuwe convenant zal in het SBO worden besproken. De voornemens zijn goed, nu is 

het zaak om voorstellen te formuleren. Belangrijk is om de voortgang goed te bewaken 

om te voorkomen dat doelen niet gehaald worden en prestatieafspraken niet worden 

nagekomen.  

 

Nieuwsbrief 

De eerstvolgende nieuwsbrief komt 1 februari 2021 uit. Onderwerpen zullen zijn:  tips 

geven aan CVH's over het communiceren van onderhoud, zaken melden over huurbeleid 

2021, plannen om huurders meer te gaan betrekken, combinatie jaarvergadering en 

nieuwjaarsreceptie etc.  
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De jaarvergadering 2021 van HBO Wonen 99 staat gepland op 12 mei. Aangezien er vorig 

jaar geen jaarvergadering heeft plaatsgevonden zal de jaarvergadering desnoods digitaal 

plaatsvinden.    

Jan meldt dat in de vorige nieuwsbrief is gevraagd om interesse in de nieuwsbrief 

kenbaar te maken. Hierop hebben 150 mensen gereageerd. De nieuwsbrief wordt nu 

verstuurd naar 333 mensen.  

 

Website Young99      

De website is in de lucht.  

 

5. Uit het SHW-overleg:  

Huurcontract   

Het nieuwe huurcontract is doorgelezen en besproken met een aantal CVH's.   

 

Omgangscode 

Over dit onderwerp - met name de ongemakkenvergoeding - is een behoorlijke discussie 

gevoerd. Uiteindelijk is besloten om de oude ongemakkenvergoeding te blijven hanteren 

totdat er een nieuw besluit is. Inmiddels heeft WBB het advies van het SHW bevestigd, 

maar WBB kan van dit advies afwijken.  

 

Participatiereglement 

Het Participatiereglement is herzien en staat in Dropbox (versie van 13 januari 2021). 

 

6. Uit het regio-overleg: 

Evaluatie pilot spoedzoekers presentatie 

Presentatie WOP HBO 10 november 2020  

Over bovenstaande onderwerpen zijn presentaties verzorgd.  

In het regio-overleg van 19 januari zal een presentatie worden verzorgd over West.  

 

7. Besluitvormend vanuit HBO Wonen 99 om mee te nemen naar het SHW-overleg 

Bij de SHW zijn er 3 bestuursleden die de maximale zittingstermijn hebben overschreden: 

2 uit Breda en 1 uit Tilburg. Afgesproken is om in overleg tot 1 juni 2021 ruimte te geven 

om in de tussentijd tot een oplossing te komen. Op 27 januari vindt het vooroverleg SHW 

plaats.  

In het SHW zitten 3 bestuursleden HBO uit Tilburg en 2 HBO-bestuurders uit Breda. Het is 

geen noodzaak om in het DB van een HBO te zitten, maar het is wel handig als SHW-leden 

participeren in het HBO-bestuur. Het zittende SHW- bestuur gaat nu demissionair zaken 
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regelen tot 1 juni 2021. Logisch gevolg is dat er werving plaatsvindt voor nieuwe 

bestuursleden. Lukt dat niet vanuit de HBO's dan zal er verder gezocht worden.  

  

8. Rondvraag en sluiting 

▪ Henk geeft aan dat hij bij de planning van nieuwe werkgroepdata voorkeur heeft voor 

middagbijeenkomsten vanwege zijn gezondheid.  

▪ De zittingstermijn van Henk bij het SBO is verstreken en hij kan opnieuw worden 

voorgedragen als er geen geschikte kandidaten zijn. Die zijn er wel en Henk meent dat 

hij vanwege zijn gezondheid niet de volledige termijn zal kunnen uitzitten. Vanuit het 

SBO is aangegeven dat hiermee flexibel omgegaan zal worden. Een mogelijkheid is 

een voorlopige 'coproductie'. Het DB gaat hiernaar kijken.  

▪ Thea verzoekt iedereen informatie voor de nieuwsbrief aan te leveren. Ben wordt 

specifiek verzocht om de werkwijze van de CVH van zijn complex naar Thea door te 

mailen zodat deze als tip kan worden meegenomen.  

▪ Zakia merkt op dat de belronde met CVH's al tweemaal verschoven is. Wie neemt 

hiertoe het initiatief? Afgesproken wordt dat Jan contact opneemt met Marian, Corrie 

en Willemien met mogelijke vragen die zij kunnen stellen.  

 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter iedereen voor deelname en inbreng en 

sluit de vergadering om 11.40 uur.   

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 15 februari 2021 om 09.30 uur. 

 

 

 

 

Jan Zaunbrecher, voorzitter      Henk Dankers, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 

mailto:secretaris@hbowonen99.nl
http://www.hbowonen99.nl/
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              AFSPRAKENLIJST / ACTIELIJST    geactualiseerd op 18 januari 2021 

 

24-06-'19 1 In het regio-overleg WBB vragen om voor huurders relevante 

informatie uit wijkbijeenkomsten te publiceren in Venster.  
DB 

12-10-2020 

18-01-2020 

33 Data voorstellen voor bijeenkomst werkgroep PR, eventueel in 

combinatie met de werkgroep Jongeren.  
Jan 

9-11-2020 

 

46 Gesprek beleggen met werkgroep PR inzake Jaardoel 2020 

pt.4. 
Jan 

9-11-2020 50 Nieuwe belronde langs de commissies, teneinde het contact te 

onderhouden. Vragenlijstje samenstellen! 

Voorzitter neemt contact op met Marian en Willemien. Vragen 

die gesteld kunnen worden zijn:  

▪ is de cadeaubon ontvangen? 

▪ zijn er aanvullingen/opmerkingen op de enquête 2020? 

Jan-Corrie-

Zakia-

Marian- 

Willemien  

18-01-2020 61 In de regiovergadering zal geïnformeerd worden naar het 

jaarplan 2021 van WBB dat mogelijk gebruikt kan worden als 

input om in een samenwerking met WBB bepaalde  punten 

verder uit te werken.  

DB 

18-01-2020 62 In het regio-overleg navragen of WBB structureel gevraagd kan 

worden voor het toezenden van informatie/nieuwsbrieven aan 

(bepaalde groepen) huurders, of dat dit eenmalig was. 

DB  

18-01-2020 63 In het regio-overleg aangeven dat de HBO Wonen 99 graag 

inzicht wil hebben in de (inhoud van de) klachten die WBB 

ontvangt. 

DB  

18-01-2020 64 De nieuwe enquête versturen naar de CVH's. Ben - Jan - 

Desiree 

18-01-2020 65 Invulling geven aan vacatures in SHW en SBO. DB  

18-01-2020 66 Evaluatie met aspirant-bestuursleden.  

Data aanleveren voor overleg op korte termijn. 

DB 

Zakia-David 

Ingrid-

Desiree 

18-01-2020 67 Informatie tbv de nieuwsbrief insturen aan Thea.   

 

 


