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Jaarverslag over 2014 van Huurdersvereniging Poort6  - april 2015 

 

Vooraf 

 

Dit is het jaarverslag over 2014 van de Huurdersvereniging van Poort6 (HP6) in 

Gorinchem. Het verslag zal, conform de statuten van de Huurdersvereniging,  

besproken worden in de jaarvergadering van HP6. 

 

Het jaar 2014 was voor HP6 wederom een bijzonder jaar. Net als in de rest van 

Nederland stond de betaalbaarheid van het wonen prominent op de agenda.  

 

Ook de parlementaire enquête, waarvan het eindverslag eind 2014 verscheen, 

was én opvallend én dit rapport werpt ook zijn schaduw uit over het wonen, en 

de organisatie daarvan, in Gorinchem. Al was het maar omdat daardoor het 

functioneren van de corporaties (en dus ook van Poort6) in nog hogere mate 

onder een vergrootglas ligt. 

 

HP6 is zo goed als mogelijk met al deze factoren omgegaan in het vorige 

kalenderjaar. Dat wordt in het onderstaande belicht.  

 

Het jaar 2014 

 

Het jaar 2014 was voor HP6 niet alleen een bijzonder, maar ook een moeilijk 

jaar. In mei 2013 overleed plotseling Jacques Noordijk, onze onvolprezen 

voorzitter.  

 

Jacques was niet alleen een bevlogen bestuurder, maar ook iemand met veel 

ervaring en een grote kennis van zaken. Het spreekt voor zich dat wij hem zeer 

missen, niet alleen als persoon, maar ook als medebestuurder. 

 

Ondanks deze grote tegenslag voor het bestuur hebben wij toch ons zo goed als 

mogelijk ingezet voor het belang van de huurders van Poort6 in Gorinchem. Dat 

hebben wij gedaan door het voeren van het reguliere overleg met Poort6 en door 

het onderhouden van contacten met de huurders en de 

huurdersvertegenwoordigers in wijkraden en bewonerscommissies. 

 

De huurverhoging in 2014 

 

Eén van de zaken die ons in 2014 zeer bezig hield, was de jaarlijkse 

huurverhoging. Poort6 heeft, net als in 2013, ook in 2014 opnieuw de 

inkomensafhankelijke huurverhoging bij de huurders in rekening gebracht. Dit 

conform het rijksbeleid en de mogelijkheden die hieruit voortvloeiden, ook voor 

Poort6. 
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Deze huurverhoging is fors. Dat vonden wij niet alleen, als bestuur van HP6 

zelf, maar ook uit de geluiden bij onze diverse contacten met de huurders, bleek 

dat vele huurders van Poort6 door deze huurverhogingen financieel in de knel 

komen. 

 

Mede daarom hebben wij met Poort6 uitgebreid gesproken over de 

mogelijkheden om deze huurverhoging in 2014 te matigen. Omdat ook Poort6 

zich de problemen van de huurders aantrekt, is in overleg met ons besloten om 

de huurverhoging voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau te verlagen 

van 4 naar 2,5%. Bovendien zet Poort6 ook budgetcoaches in om de huurders te 

helpen. 

 

Een concreet resultaat, en dat is uiteraard positief. Uit de evaluatie kwam echter 

naar voren dat de uitvoeringsproblemen groot waren, en dat ook in sommige 

gevallen Poort6 eigenlijk de rijkskas spekte, omdat bij het wel doorgaan van de 

huurverhoging de huurders grotendeels door de huurtoeslag van het rijk zouden 

worden gecompenseerd. 

 

Spijt hebben wij niet van deze maatregel. Want én de betaalbaarheid werd zo 

duidelijk op de agenda gezet, én er is een concreet resultaat geboekt voor de 

huurders met een meerjarige doorwerking. 

 

De ledenvergadering op 1 december 2014 

 

Een andere bijzondere gebeurtenis in 2014 is onze ledenvergadering geweest, op 

1 december. Onderwerp van gesprek op deze vergadering was ons eigen 

functioneren als HP6. 

 

Hoewel wij contact onderhouden met onze achterban (zie boven), vonden wij 

toch dat dat een slag beter kon. Dat vonden wij niet alleen, maar velen met ons. 

 

Daarom hebben wij ons gebogen over een vernieuwing van de 

organisatiestructuur van HP6. Dit hebben wij gedaan met een flink aantal 

actieve huurders (in werkgroepvorm), op 16 september en op 9 oktober 2014.  

 

Dat leidde tot een voorstel voor een nieuwe werkwijze voor HP6. Hoofdpunten 

daaruit zijn: er wordt voortaan alleen gesproken over wijkraden  en 

bewonerscommissies, deze houden onderling contact, en het bestuur wordt 

uitgebreid met leden van de wijkraden, om ook tussen het bestuur en de 

wijkraden het contact te intensiveren. Deze nieuwe bestuursleden nemen zitting 

in het Algemene Bestuur, naast de leden van het Dagelijks Bestuur. 
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Dit voorstel is toegelicht op de ledenvergadering van 1 december, en met 

algemene stemmen aangenomen. De uitkomst wordt doorgesproken met de 

notaris (over de noodzakelijke wijzigingen in de statuten), en daarmee wordt 

ook een lange discussie over de wijziging van de statuten afgesloten. 

 

Nieuwe bestuursleden   

 

Door de wijziging van de organisatie en van het bestuur, was het mogelijk om 

het bestuur uit te breiden met leden van de wijkraden. De nieuwe leden van het 

bestuur zijn: Nel van Wijk uit de wijkraad Haarwijk, Jan Stubbe uit de wijkraad 

Gildenwijk, en Paul Schaake uit het Platform (‘tot aan de volgende ALV zijn zij 

interim leden’, aldus het verslag van 1 december 2014).  

 

Zij zijn inmiddels reeds enige maanden actief als bestuurslid en zitten ook vaak 

aan tafel in het overleg met Poort6. Het bestuur ziet nu al, door hun 

aanwezigheid, dat de lijnen met hun wijkraden aanmerkelijk korter zijn, en dat 

zij veel informatie aanreiken naar beide kanten. 

 

Tenslotte    

 

Nogmaals: 2014 was een bijzonder jaar. Met een vernieuwd bestuur, een 

vernieuwde organisatie en meer aandacht voor de communicatie, zowel intern 

als met de achterban. En met veel aandacht voor de betaalbaarheid van het 

Wonen in Gorinchem.  

 

Het is een opmaat voor 2015. Want ook in 2015 zal de aandacht uitgaan naar het 

verstevigen van de positie van HP6, en het naar buiten treden. Ook de 

betaalbaarheid staat in 2015 bovenaan de agenda, want voor HP6 staat het 

belang van de huurders voorop: een goed, maar zeker ook betaalbaar huis. 

 


