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Verslag Algemene Leden vergadering Huurdersvereniging Poort6  
 

 

Datum vergadering: 1 december 2014 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Aanwezig: Het bestuur van HP6: Albert den Teuling –voorzitter, Piet Prins –secretaris, Hans 

Doorenbos –lid, Huib Donker -penningmeester 

Namens Poort6: Toon Mik (senior medewerker Stad & Buurt) en Ingrid van de 

Koppel (notulist) 

Namens de Raad van Commissarissen Poort6: Wil van Dijk (huurderscommissaris) 

Namens de Woonbond: Hans Weevers 

Namens de bewonersraden, bewonerscommissies en BOAGS: zie presentielijst 

Notulist: Ingrid van de Koppel 

Aantal pagina’s: 4 

 

 

Agendapunt 

Opening 

Albert den Teuling (voorzitter) heet een ieder welkom op deze Algemene Ledenvergadering van 

Huurdersvereniging Poort6.  

Hij benadrukt het belang van een sterke huurdersparticipatie, niet alleen voor HP6, bewonersraden en 

BOAG’s, maar met name voor de huurders. Twee jaar achter elkaar zijn de huurders geconfronteerd 

met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor hen is het van groot belang dat een sterke 

huurdersorganisatie hun belangen behartigt. Dit is niet alleen belangrijk voor de primaire doelgroep 

(gezinsinkomen tot € 34.000 per jaar), maar ook voor de middengroep (gezinsinkomen tussen  

€ 34.000 en € 43.000 per jaar) en de groep daar boven (gezinsinkomen boven € 43.000 per jaar). Met 

name de middengroep valt vaak tussen wal en schip: zij komen niet in aanmerking voor een sociale 

huurwoning en een koopwoning is vaak onbereikbaar. 

 

Albert heet met name Wil van Dijk welkom. Hij is als huurderscommissaris van de RvC van Poort6 

aanwezig.  

 

De voorzitter vraagt een ieder te gaan staan om de voormalige penningmeester, Henk Tuerlings, te 

gedenken, die op 30 september is overleden.  

 

Voorstel voor een verbeterde werkwijze P6 

De voorzitter geeft het woord aan Hans Weevers. Hans stelt zich voor. Hij is adviseur voor de 

Nederlandse Woonbond en hij ondersteunt het bestuur van HP6.  

Deze vergadering staat in het teken van versterking van de Huurdersvereniging. De presentatie 

“versterking huurdersorganisatie HP6” en het “voorstel voor een nieuwe werkwijze van HP6 – 

november/december 2014” is naar het privé adres van alle leden van de bewonersraden, platforms,  

en bewonerscommissie’s gestuurd. 

 

Hans neemt de aanwezigen mee door de PowerPoint presentatie. 

De volgende aanvullende opmerkingen worden gemaakt: 

 

De verschillende lagen van de participatiestructuur hadden weliswaar goed overleg met Poort6, maar 

tussen de lagen onderling was er weinig contact. 
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Wat vanavond op tafel komt, is een voorstel voor vernieuwing van het bestuur. Daarvoor heeft een 

werkgroep van actieve huurders 2 maal vergaderd, op 16 september en 9 oktober, en is een voorstel 

voor vernieuwing geformuleerd. Het bestuur als eindverantwoordelijke stelt deze vernieuwde werkwijze 

vanavond aan de leden voor. 

 

Het voorstel van de werkgroep is de huidige structuur niet te veranderen. Wel wordt voor alle op 

complexniveau opererende organisaties voorgesteld de term BOAG te vervangen door 

bewonerscommissie. Dit sluit ook beter aan bij de terminologie van de Overlegwet. Het voorstel is 

daarnaast bewonersraden die functioneren op wijkniveau, wijkraden te noemen.  

 

Het voorstel is het bestuur te laten bestaan uit twee onderdelen: 

1. Het AB (Algemeen Bestuur) bestaande uit vertegenwoordigers uit de wijkraden en het platform. 

Op die manier wordt het contact tussen wijkraden en bestuur beter geborgd dan tot nu toe het 

geval is.  

2. Het DB (Dagelijks Bestuur) dat overleg heeft met Poort6. Het is aan te raden om één persoon uit 

het AB (deze persoon kan wisselen) aan te laten schuiven bij het overleg met Poort6 om zo meer 

kennis te verkrijgen over de gang van zaken en controle op het DB uit te kunnen oefenen. 

 

Er wordt een korte pauze ingelast. 

 

Een aanwezig lid van een bewonersraad vertelt dat hij niet via verkiezingen in die raad zit. Hans vertelt 

dat er in de praktijk meestal meer vacatures zijn dan mensen die in een raad willen stappen. Waarom 

zou je in dat geval verkiezingen organiseren? Op complexniveau is het belangrijker dat je jezelf laat 

zien, hard werkt en contact hebt met je achterban. Dat is belangrijker dan verkiezingen. 

 

Het is aan te bevelen om een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie in de wijkraad te 

hebben. Het zou aardig zijn om een platform voor jongeren te hebben. Jongeren willen zich best 

inzetten, maar dan vooral kortdurend en voor een concreet onderwerp. Het zou mooi zijn om hier 

aandacht voor te hebben. 

 

Volgens onze statuten zijn wij verplicht jaarlijks een algemene ledenvergadering te houden. 

Daar worden zaken als de begroting, activiteitenplan, betaalbaarheid en energiebezuiniging aan de 

leden voorgelegd. Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen jaar, volgens de statuten 

moet een ALV gehouden worden voor 1 juni. 

 

Hans Weevers spoort het bestuur aan om iets te gaan doen met social media, die steeds belangrijker 

worden.  

 

Hans benadrukt dat wat je ook doet aan structuur, het uiteindelijk om de huurder gaat; opkomen voor 

de huurder is ontzettend belangrijk. Betaalbaarheid wordt een steeds groter probleem. Vaak gaan de 

huren gigantisch omhoog als een woning leegkomt en zo komt de betaalbaarheid voor het name 

starters steeds meer onder druk te staan. 

 

Hiermee is Hans aan het einde van de presentatie gekomen. De volgende vragen worden gesteld: 

 

 Ary de Jong van de Lindeborg vraagt wanneer mensen zich een bewonerscommissie mogen 

noemen. Volgens de statuten ga je naar het bestuur wanneer je een bewonerscommissie wil 

oprichten. Als het bestuur dit goedvindt, is er sprake van een aspirant bewonerscommissie.  
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Als je dit doet volgens de statuten, aan bewoners en het bestuur laat zien dat je deze status waar 

kunt maken, dan wordt de bewonerscommissie definitief. 

 Op een vraag van Corry Kraaijveld van de BOAG Friso hoe het contact tussen de 

bewonerscommissies en de wijkraden tot stand komt, antwoordt de voorzitter dat de wijkraad 

contact opneemt met de bewonerscommissie via de voorgestelde AB vertegenwoordiger. 

 Peter v.d. Bosch van de BOAG Kremlin II vraagt welke wijken al een wijkraad hebben. Er zijn  

2 wijkraden, Gildenwijk en Haarwijk. In het platform zijn de overige samengevoegd. Albert legt uit 

dat de intentie is ook een wijkraad voor Oost en de Binnenstad op te richten. 

 

Hans Weevers vraagt of de Algemene Ledenvergadering akkoord gaat met het voorstel voor  de 

vernieuwde structuur voorgelegd door het bestuur van HP6. Het voorstel wordt bij acclamatie 

aangenomen. 

De voorzitter stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het Algemeen Bestuur van HP6 uit de 

volgende personen samen te stellen: uit de wijkraad Gildenwijk Jan Stubbe, uit de wijkraad Haarwijk 

Nel van Wijk en uit het Platform Paul Schaake. Deze AB leden zijn interim leden tot aan de volgende 

ALV. De Algemene Ledenvergadering stemt bij acclamatie in met deze afvaardiging. Het bestuur gaat 

begin januari 2015 met deze 3 personen om tafel zitten om het vergaderschema af te stemmen en de 

bereikbaarheid te regelen.  

De statuten en het huishoudelijk reglement moeten aangepast worden aan deze vernieuwde structuur. 

Volgens de thans geldende statuten uit 2008 moet de jaarvergadering voor 1 juni gehouden worden. 

Daarin komen diverse onderwerpen, zoals de begroting en het activiteitenplan, aan de orde.  

De voorzitter wijst op de uitstekende cursussen die de Woonbond organiseert. Deze geven goed 

inzicht in de ingewikkelde materie van de volkshuisvesting. Het bestuur neemt de aanbeveling deze 

cursus al in maart/april in Gorcum te organiseren in beraad. 

 

Rondvraag 

 De vergadering maakt zich ongerust over de huurverhoging. Heeft het bestuur al een plan van 

aanpak voor de behandeling van de huurverhoging in 2015? De voorzitter meldt dat de 

onderhandelingen over de huurverhoging in 2015 al in februari starten. De vergadering roept het 

bestuur op om werk te maken van het protest tegen de huurverhoging. Het bestuur zegt toe het 

signaal van de vergadering dat men de huurverhogingen zat is, mee te nemen in het overleg met 

de directie. 

De Woonbond organiseert een protest tegen de huurverhogingen onder de titel “huuralarm”. 

Hiervoor klopt de Woonbond aan bij het Rijk.  

Hans Weevers brengt naar voren dat uit de benchmark van Aedes blijkt dat Poort6 relatief veel 

geld uitgeeft aan bedrijfslasten. Er zijn 4 knoppen waar een corporatie op financieel gebied aan 

kan draaien: 1) huuropbrengsten, 2) verkoop van onroerend goed, 3) bedrijfslasten en  

4) investeringen.  

N.b.: de vergelijking geeft de situatie in 2013 weer en zegt dus niets over de huidige hoogte van de 

bedrijfslasten.  

Riet Tuerlings uit het Platform, bewoonster van de Sprokkelenburg, kaart hierbij aan dat als je het 

hebt over huurverhoging, je dit landelijk moet bekijken. Het heeft weinig zin om alleen plaatselijk 

met je corporatie te praten, maar doe dit landelijk via de Woonbond. Hans Weevers neemt dit mee.  

 

De voorzitter memoreert dat het bestuur in de onderhandelingen over de huurverhoging van dit 

jaar wel voor elkaar heeft gekregen dat de mensen die op bijstandsniveau leven een verhoging 

kregen van 2,5% i.p.v. 4%. Daarnaast is de inzet van een budgetcoach mogelijk gemaakt voor al 

die mensen die er behoefte aan hebben om voor het beheer van hun financiën deskundige hulp in 

te roepen. Deze hulp wordt door Poort6 betaald.  
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Het bestuur van HP6 heeft tegenover de wethouder Eva Dansen de zorgen over betaalbaarheid 

geuit. Het bestuur deelt de zorgen van de aanwezigen over de betaalbaarheid en zegt toe dit 

onderwerp naar voren te brengen. 

Remi Bakker van de bewonerscommissie WLZ is van mening dat als je je wil afzetten tegen het 

huurbeleid, je dat moet doen bij degenen die verantwoordelijk zijn voor dat beleid, d.w.z. in Den 

Haag. Maak via je politieke partij duidelijk dat je het niet eens bent met het beleid met steun van 

de Woonbond en HP6. 

 Toon Mik van Poort6 ziet deze vergadering als een nieuw begin voor hoe de participatie vorm 

moet krijgen. Voor huurdersparticipatie is het belangrijk de formele structuur goed te regelen. Hij 

benadrukt dat de huurverhoging en de bandbreedte voor het grootste deel in Den Haag bepaald 

wordt. Het klopt dat sommige kleine corporaties met verouderd bezit dit jaar niet de 

inkomensafhankelijke huurverhoging hebben ingevoerd. De lokale situatie maakt het voor 

corporaties wel of niet nodig om op te schuiven naar de maximale huurverhoging. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. Vanuit de zaal worden er complimenten gegeven aan het bestuur 

voor het verrichte werk. 

 


