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Notulen bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van HBO Wonen 99  

maandag 15 februari 2021 van 9.30 uur – 11.30 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) 

Adviseur    mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)   

Verslaglegging:  mevrouw Inge Brokken-Janssen (De Notulant) 

Afwezig:   mevrouw Desiree Ramada (aspirant bestuurslid 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Notulen bestuursvergadering 18 januari 2021 

Blz. 3, punt 3: De voorzitter maakt nog een aparte afspraak met David; met de andere 

aspirant-bestuursleden is al geëvalueerd.  

Blz. 6, eerste alinea: 333 mensen hebben zich aangemeld voor de Nieuwsbrief.   

Blz. 6, website Young 99: de website is al in de lucht.   

Met deze aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.   

Actielijst:  

Afgesproken wordt dat de nummering in 2021 met nummer 01 zal beginnen.  

1 Actie vervalt.  

46 Samenvoegen met punt 33.  

33 Blijft staan. Deze week wordt een nieuwe poging ondernomen. 

46 Blijft staan. Wijzigen in 'jaardoel 2021'.  

50 Actie gereed. 

01 Blijft staan. Het Ondernemingsplan is in december 2020 vastgesteld en hieruit 

 worden nu speerpunten gehaald ten behoeve van het jaarplan 2021.  

02 Actie gereed. In het regio-overleg is nagevraagd of WBB structureel gevraagd kan 

 worden voor het sturen van mailings (zoals Nieuwsbrieven) en het antwoord was 

 dat dit niet de bedoeling is. WBB heeft tweemaal een mailing uitgedaan voor HBO 
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 Wonen 99: voor de werving van nieuwe bestuursleden en de eerste Nieuwsbrief. 

 Met huurders is volgens WBB afgesproken dat zij alleen e-mail ontvangen van WBB 

 met informatie die hen direct aangaat. Met WBB is hierover gediscussieerd met als 

 resultaat dat Lidewij hierover intern contact zal opnemen met de privacy-officer.  

03 Dit punt is aangekaart: WBB zal tweemaal per jaar informatie aanleveren over de 

 ontvangen klachten.  

04 Actie gereed. 

05 Actie gereed.  

06 Het DB zal nog met David een evaluatie-moment afspreken.  

07 Wordt verplaatst naar 'permanente acties'.  

 

3. Meningsvormend 

Huurdersparticipatie 

Geen bijzonderheden.  

 

Jaardoelen 2021 

WOC 

Het blijft een probleem om huurders te bereiken. WBB heeft een lijst aangeleverd van alle 

complexen in Tilburg. In de werkgroep is de mogelijkheid geopperd om in 1-2 complexen 

te gaan flyeren en daar posters op te gaan hangen, in overleg met de woonconsulent. 

Mogelijke kandidaten zouden eventueel individueel benaderd kunnen worden via e-mail. 

Ook bijv. kandidaten die zich eerder al voor een bestuursfunctie hebben aangemeld. Een 

andere mogelijkheid is om per thema bewoners uit te gaan nodigen, afgestemd op 

bepaalde wensen/behoeften zoals bijv. een wijziging van servicekosten. Daarnaast 

zouden woonconsulenten bevraagd kunnen worden om medewerking te verlenen bij het 

bereiken van de 'witte vlekken' in haar/zijn gebied. Geconcludeerd wordt dat het goed is 

om een overleg te initiëren met de woonconsu-lenten en dan bezien hoe partijen elkaar 

kunnen versterken en welke thema's er in een bepaald gebied spelen. Genoemd worden 

woongebouw Saffier: daar zijn veel klachten over het binnenklimaat. In de zomer is het 

veel te warm en in de winter veel te koud. Hetzelfde speelt bij het Wagnerplein.  

Afgesproken wordt dat de WOC met een voorstel en een Plan van Aanpak zal komen. 

Zakia heeft reeds toegezegd een opzet te zullen maken die in het volgend WOC-overleg 

besproken wordt.  

 

De werkgroepen PR en Jongeren moeten nog bij elkaar komen en nog jaardoelen 

opstellen. Jan zal het initiatief nemen om tot een afspraak te komen.  

Huuroverleg (SHW) 
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Het SHW is gevraagd om voor 18 maart een advies uit te brengen over de huuraanpassing 

2021. Daarbij kan gekozen worden uit 2 scenario's; de streefhuur is daarbij leidend. Het 

document is als bijlage gearchiveerd in Dropbox. Uit de tabel blijkt dat veel huishoudens 

in aanmerking komen voor huurverlaging. Daarnaast moet ook de Wet doorstroming 

huurmarkt in acht worden genomen. Vooral mensen die al heel lang in hun woning 

wonen moeten wat meer betalen om tot de streefhuur te komen. Daarbij moet er ruimte 

zijn voor maatwerk. Aan de andere kant zijn er mensen die meer dan de streefhuur 

betalen: zij krijgen geen huurverhoging totdat de streefhuur is bereikt. Al met al is het een 

complexe materie. WBB wil graag uitkomen op een gemiddelde huuraanpassing van 1,4%: 

die middelen zijn nodig voor investeringen.  

De bestuursleden concluderen dat de verschillen tussen de twee scenario's klein zijn en 

spreken hun voorkeur uit voor scenario 2. Deze keuze zal gedeeld worden met de SHW.  

 

Evaluatie aspirant bestuursleden 

Met drie van de vier aspirant-bestuursleden heeft reeds een evaluatiegesprek 

plaatsgevonden. Het waren positieve gesprekken. Met David zal nog een gesprek 

gepland worden. De aspirant-bestuursleden kunnen vervolgens in de volgende 

vergadering aangeven of zij in de jaarvergadering voorgedragen willen worden voor 

benoeming. De jaarvergadering vindt medio mei 2021 plaats.  

 

4. Informatief 

Mededelingen, ingekomen stukken  

Henk meldt dat hij naar aanleiding van de Nieuwsbrief een e-mail heeft ontvangen van 

een huurster met allerlei vragen over de penningmeester. Thea zal adviseren hoe hierop 

het beste gereageerd kan worden.  

 

Voortgang ontwikkelingen HBO Wonen 99-werkgroepen 

WOC  

Slipjachtpad / Antilopenweg: 

Eind van dit jaar wordt gestart met groot onderhoud. Relevante stukken staan in 

Dropbox. De vraag wordt gesteld wie van het HBO-bestuur bij de besprekingen aanwezig 

wil zijn en waar nodig de klankbordgroep wil ondersteunen. Op dit moment bestaat de 

klankbordgroep slechts uit één lid. Begin  maart dient de HBO advies uit te brengen aan 

WBB over de verbeteringen die gepland staan, maar volgens sommigen is dat te vroeg. 

De plannen dienen eerst concreet bekend te zijn en dan moet nog bezien worden of WBB 

wel handelt conform de rapporten. Henk stelt voor om met meerdere leden van de HBO 
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bijeen te komen op de locatie Ringbaan Noord en de documenten te bespreken. David, 

Zakia, Ben en Jan willen graag meedenken. Henk zal een overleg initiëren.  

De enquêtes onder de bewoners zijn reeds verzonden; 70% van de bewoners dient 

akkoord te gaan met de plannen voordat tot groot onderhoud overgegaan kan worden.  

 

Nieuwsbrief 

Onlangs is weer een nieuwe Nieuwsbrief verzonden. Iedereen wordt weer verzocht items 

aan te leveren voor de volgende Nieuwsbrief. Jan meldt dat hij bezig is met de website en 

dat ook de Nieuwsbrieven daarop gepubliceerd zullen worden.  

 

5. Uit het SHW-overleg:  

Huurcontract   

Uiterlijk 25 maart dient de SHW advies uit te brengen over het nieuwe huurcontract. Dit 

onderwerp is reeds eerder besproken. Zijn er nog op- of aanmerkingen dan graag 

insturen naar de secretaris.  

 

Omgangscode 

WBB heeft een definitieve adviesaanvraag gezonden aan de SHW met het voorstel dat 

wordt aangesloten bij de werkwijze van de andere Tilburgse woningcorporaties: afzien 

van de ongemakkenniveaus en uitgaan van de gemiddelde huur per complex. De 

voorzitter van de SHW wil echter vasthouden aan de ongemakkenniveaus, dus verwacht 

wordt dat dit een strijdpunt zal worden. WBB heeft aangegeven dat er behoefte is aan 

een gedragen advies/besluit van SHW. De HBO-leden worden verzocht om de bijlage over 

dit onderwerp door te lezen en opmerkingen hierover in te sturen aan de secretaris.  

Geconstateerd wordt dat ook binnen de HBO Wonen 99 er verschillende meningen zijn 

over dit onderwerp. Enerzijds wordt aangegeven dat 'ongemakken' voor iedereen 

hetzelfde zijn, anderzijds wordt gesteld dat voor iemand met een hogere huur het verlies 

van huurgenot groter is. In de huidige Omgangscode wordt de huurprijs niet mee-

gewogen maar wordt er alleen naar het ongemak en (de duur van) de werkzaamheden 

gekeken.  

Verwacht wordt dat WBB - ongeacht het advies van SHW - zal kiezen voor een 

ongemakkenvergoeding die gebaseerd wordt op de gemiddelde huur per complex.  

 

Participatiereglement 

Dit punt had niet geagendeerd hoeven te worden. Het participatiereglement is al akkoord 

bevonden en ondertekend.  
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6. Rondvraag en sluiting 

▪ Thea meldt dat in het regio-overleg is gesproken over kenniscafés. Lidewij heeft 

aangeboden om kenniscafés te plannen over bijv. huurprijsbeleid, betaalbaarheid 

voor huurders en verduurzaming.  Aangezien in deze periode gesproken wordt over 

huurprijsaanpassing is het goed om hierop in te gaan.  

▪ Ben heeft documenten ontvangen van zijn badmintonvereniging over het ingaan van 

een nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen op 1 juli 2021. Deze nieuwe wet 

zou leiden tot aanpassingen in de statuten. Ben zal de documenten doorsturen aan de 

HBO-leden zodat eventuele gevolgen bezien kunnen worden.  

▪ Zakia brengt naar voren dat zij graag een soort van kennisbank voor huurders zou 

willen organiseren waar zij terecht kunnen voor informatie. Bijv. wat zijn de gevolgen 

van het zelf (laten) plaatsen van een nieuwe keuken? Misschien is de website hiervoor 

een goede plek? Door Jan wordt opgemerkt dat WBB binnenkort de ICT-systemen 

gaat aanpassen; misschien kan er op dit punt worden samengewerkt.  

▪ Jan stelt voor om aan nieuwe huurders naast het huurcontract ook informatie te 

overhandigen over HBO Wonen 99 (flyer). Op deze wijze kan er meer bekendheid aan 

de organisatie worden gegeven.  

▪ In de vorige vergadering is aangegeven dat 3 van de 5 bestuursleden van de SHW niet 

meer rechtsgeldig in het bestuur zitten: hun maximale zittingstermijn is overschreden. 

Het is niet gelukt om onderling tot een oplossing te komen. Daarom vindt er 

vanmiddag een gesprek plaats met de directeur en de jurist van WBB, de voorzitter 

van de SHW en Jan. Daarbij worden enkele opties bekeken en de (juridische) 

consequenties daarvan. Het streven is om afspraken te kunnen maken over het 

gefaseerd aftreden van de bestuursleden omdat zij over veel kennis en expertise 

beschikken die anders verloren zou gaan. David wijst op de mogelijkheid om een 

tijdelijk bestuur in te stellen.  

Na afloop van het gesprek zal Jan terugkoppelen naar en afstemmen met het DB.  

 

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

sluit de vergadering om 11.30 uur.   

De eerstvolgende AB-vergadering is op maandag 15 maart 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 15 februari 2021 

 

12-10-2020 

18-01-2020 

33 Data voorstellen voor bijeenkomst werkgroep PR, eventueel in 

combinatie met de werkgroep Jongeren.  

Aandacht schenken aan Jaardoel 2020 punt 4.  

Jan 

18-01-2020 01 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 06 Evaluatie met aspirant-bestuurslid.  DB - David 

15-02-2021 07 In de SHW laten weten dat het HBO-bestuur voorkeur heeft 

voor scenario 2 in het kader van de huuraanpassingen. 
DB 

15-02-2021 08 In de volgende vergadering (15 maart) aangeven of men voor 

benoeming in aanmerking wil komen. 

asp.bestuur

sleden 

15-02-2021 09 Adviseren over reactie op ontvangen e-mail over de penning-

meester. 
Thea 

15-02-2021 10 Overleg initiëren over groot onderhoud Slipjachtpad/ 

Antilopenweg. 
Henk  

15-02-2021 11 Documenten doorsturen over de nieuwe Wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen. 
Ben  

15-02-2021 12 Overleg met WBB over impasse SHW. Terugkoppelen naar DB. Jan 

 

PERMANENTE ACTIES  

 

18-01-2021 01 Informatie tbv de nieuwsbrief insturen aan Thea.  

    

    

 


