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Activiteitenplan voor 2015 van de Huurdersvereniging HP6 - april 2015 

 

1 - Inleiding 

 

De Huurdersvereniging van Poort6 in Gorinchem, HP6, presenteert graag de 

plannen voor 2015. Uiteraard is het kalenderjaar al weer voor een fors deel 

verstreken, dus er wordt ook gekeken naar hetgeen dit jaar reeds is gebeurd, en 

ongetwijfeld lopen de plannen ook door naar het begin van 2016. 

 

Het vorige jaar had als resultaat een vernieuwde huurdersorganisatie, nieuwe 

leden in het bestuur, én een doorgaande discussie over de betaalbaarheid. Deze 

vernieuwing en de discussie over de betaalbaarheid beperken zich ongetwijfeld 

niet tot 2014 en 2015, maar lopen door in de komende jaren. 

 

Belangrijk voor HP6 is ook het herkenbaar zijn, en het naar buiten treden. Onze 

ambitie is dat HP6 voor de huurders een bekende organisatie is. Een organisatie 

die zich daadwerkelijk inzet voor concrete resultaten voor de huurders van een  

(sociale) huurwoning in Gorinchem. 

 

2 – De discussie over de betaalbaarheid 

   

Ook in 2015 is er veel aandacht voor betaalbare huren. Op 9 maart organiseerde 

HP6 een goed bezochte avond over betaalbaarheid. 

 

Op deze avond waren te gast de wethouder van Gorinchem, de 

directeur/bestuurder van Poort6, en ook een vertegenwoordiger van de 

Woonbond. Ook Remi Poppe, oud-Kamerlid voor de SP, was aanwezig. Het 

was een enerverende avond, waarbij bleek dat het betalen van de huur voor veel 

mensen een steeds groter probleem wordt. 

 

In een persbericht, dat grotendeels overgenomen werd door 

DeStadGorinchem.nl, kwam Albert den Teuling, voorzitter van HP6, uitgebreid 

aan het woord: ‘De huurverhoging gaat dit jaar in ieder geval iets lager uitvallen 

dan vorig jaar, maar het blijft een huurverhoging. Daarom moeten we echt met 

elkaar in gesprek om te kijken welke groepen we wat kunnen ontlasten’. 

 

Over de jaarlijkse huurverhoging van 2015 is tussen Poort6 en HP6 regelmatig 

overleg gepleegd. Helaas heeft dat in dit jaar niet geleid tot overeenstemming 

over de huurverhoging per 1 juli aanstaande. 

 

Poort6 hield vast aan de inkomensafhankelijke huurverhoging met 2,5% voor de 

laagste inkomens, 2,5% voor de middengroepen (0,5% lager dan zou mogen) en 

5% voor de hoogste inkomensgroepen. Daarnaast worden de huren per 
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huurcategorie (goedkoop, betaalbaar etc.) afgetopt. Bovendien houdt Poort6 de 

budgetcoaches (ondersteuners voor huurders die in de knel komen) overeind. 

 

Voor HP6 is dat bod te gering. Kijkend naar de huurverhoging van andere 

corporaties in de regio vindt HP6 de huurverhoging van Poort6 te hoog. 

Bovendien zijn de bedrijfslasten van Poort6 fors; als deze lager zouden zijn, zou 

er meer ruimte zijn voor huurmatiging. Daarom stelde HP6 voor om de 

huurverhoging voor alle categorieën te verlagen met 1,5%. Maar dat voorstel 

nam Poort6 niet over.  

 

De Huurdersvereniging HP6 heeft om deze reden een negatief advies 

uitgebracht over de jaarlijkse huurverhoging in 2015. Naar verluidt is dat voor 

de eerste keer in de geschiedenis van HP6. 

 

Omdat volgend jaar waarschijnlijk de huursombenadering van kracht is, zal dat 

opnieuw aanleiding zijn tot een pittige discussie tussen Poort6 en HP6. Aan de 

corporatie is gevraagd in een vroegtijdig stadium het overleg hierover op te 

starten, liefst aan de hand van verschillende scenario’s. 

 

3 - Cursussen  

 

Verstand hebben van wonen in Nederland is niet zo eenvoudig. De ene regeling 

buitelt over de andere heen. Ieder jaar lijken er weer nieuwe wetten en 

verordeningen van kracht te worden. 

 

HP6 vindt het van groot belang dat zo veel mogelijk actieve huurders zich 

kunnen scholen in al die nieuw regelingen. Kennis van de nieuwe regelingen 

maakt dat het overleg van bewonerscommissies en wijkraden met Poort6 beter 

verloopt. 

 

Daarom biedt het bestuur van HP6 regelmatig cursussen aan voor de leden van 

de actieve bewonersgroepen. In 2015 heeft er reeds tweemaal een cursus plaats 

gevonden over de servicekosten, en wel op donderdag 9 en donderdag 16 april 

jongstleden. Beide keren was er een prima opkomst. 

 

Het bestuur van HP6 wil ook verderop in 2015 en wellicht begin 2016 nieuwe 

cursussen organiseren. Het bestuur wil bij voorkeur in overleg met de actieve 

huurders bepalen waar deze cursussen over zouden moeten gaan. 

 

4 – Ledenvergaderingen 
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De ledenvergadering van vorig jaar (op 1 december 2014) was een groot succes. 

Veel mensen waren getuige van de presentatie van de inrichting van de 

vernieuwde huurdersorganisatie. 

 

In 2015 wil het bestuur van HP6 minimaal twee ledenvergaderingen 

uitschrijven. Op 19 mei is dat de jaarvergadering, met de ‘klassieke’ 

onderwerpen als het jaarverslag, de begroting en dit activiteitenplan (ook dit 

stuk wordt dan besproken).  

 

In het najaar (oktober of november) volgt er een tweede vergadering. In deze 

ledenvergadering komen de herziene statuten aan bod. Met het accorderen van 

de nieuwe statuten krijgt de vernieuwing van HP6 vaste vorm, en wordt een 

langlopende discussie definitief afgesloten. 

 

5 – Overige zaken 

 

Bij het uitdragen van HP6 (zie ook de bovenstaande inleiding) is communicatie 

erg belangrijk. Een goede communicatie vergroot het draagvlak van alle actieve 

huurders(groepen) en, niet in de laatste plaats, wordt daardoor ook de motivatie 

groter om actief te zijn voor de huurdersaangelegenheden. 

 

Communicatie kent uiteraard vele vormen. Voor HP6 is de website een 

belangrijk middel. Groot voordeel is dat iedereen op elk gewenst tijdstip kennis 

kan nemen van de info op de site. 

 

Daarnaast heeft HP6 de beschikking over het ‘meeliften’ met Repoorter, het 

tijdschrift van Poort6. Door middel van een inlegvel kan HP6 alle lezers van dit 

magazine van de corporatie bereiken. 

 

Communicatie kan altijd beter. Daarom denkt het bestuur na over het gebruiken 

in de nabije toekomst van de sociale media; tenslotte moet ook HP6 met zijn tijd 

meegaan. 

 

6 - Nawoord  

 

Alle mooie voornemens ten spijt, het bestuur kan dit niet allemaal alleen doen. 

Daarom hoopt het bestuur dat – net als in de voorbije jaren – veel actieve 

huurders bereid zijn om het bestuur te helpen. 

 

Samen kunnen we alles aan. Dat moet ook wel, want voor de huurders van 

Poort6 blijft de toekomst ongewis, en is een sterke huurdersorganisatie hard 

nodig. 

   


