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Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Poort6  
 

 

Datum vergadering: 19 mei 2015 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Aanwezig: Namens de HP6: Albert den Teuling –voorzitter, Piet Prins –secretaris, Huib Donker 

–penningmeester, Hans Doorenbos –lid, Nel van Wijk –lid, Jan Stubbe –lid en Paul 

Schaake -lid 

Namens Poort6: Toon Mik (senior medewerker Stad & Buurt), Marcel Kaufmann 

(consulent Stad & Buurt) en Karin de Ruijter (notulist) 

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

Minco de Weert (huurderscommissaris) en Kobie van Maarseveen 

Namens de Woonbond: Hans Weevers 

Namens The Mall: Leenard Kanselaar (jongerenwerker) 

 

Notulist: Karin de Ruijter 

Aantal pagina’s: 4 

 

 

Agendapunt 

1. Opening 

Albert heet een ieder welkom op deze Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Poort6.  

 

Albert heet met name Wil van Dijk, Minco de Weert en Kobie van Maarseveen van de Raad van 

Commissarissen Poort6 welkom.  

 

2. Mededelingen 

Albert geeft door dat Jeannot Bechger helaas al enige tijd ziek is, zijn herstel gaat langzaam de goede 

kant op. Er wordt hem namens de vergadering van harte beterschap gewenst! 

 

3. Verslag vergadering van 1 december 2014 

Pag. 1, inkomensafhankelijke huurverhoging: de onderhandeling over de huurverhoging per 1 juli 2015 

om vooral de middengroep (gezinsinkomen tussen € 34.000 en € 43.000 per jaar) de aandacht te 

geven is een goede beslissing geweest. Met name deze middengroep valt vaak tussen wal en schip: 

zij komen niet in aanmerking voor huurtoeslag en een koopwoning is vaak onbereikbaar en zijn 

aangewezen op een huurwoning in de vrije sector. Het is gelukt om voor deze groep toch een lager 

percentage eruit te slepen. Voor de huurverhoging van 2014 is vooral gekeken naar de bewoners met 

een inkomen op bijstandsniveau. De huurverhoging werd voor hen verlaagd van 4% naar 2,5%. Uit 

evaluatie kwam echter naar voren dat Poort6 hiermee eigenlijk de rijkskas spekte, omdat bij het wel 

doorgaan van de huurverhoging, de huurders grotendeels door de huurtoeslag van het rijk zouden 

worden gecompenseerd.  

Albert merkt op, dat er in de Stad Gorinchem een artikel staat over de budgetcoach. Ook dit jaar wordt, 

op kosten van Poort6, de budgetcoach aangehouden om bewoners hulp te kunnen bieden om hun 

financiën op de rit te krijgen. 

 

Er zijn verder geen opmerkingen waarna het verslag wordt goedgekeurd. 
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4. Inhoudelijk/financieel jaarverslag 2014 

Pag. 3, wijziging statuten: Albert en Huib zijn bij de notaris geweest voor het herzien van de statuten. 

Vóór 1 september ontvangen zij van de notaris de concept-statuten, deze kunnen dan tijdens de 

najaarsvergadering behandeld worden. De notaris is bereid om desgewenst bij deze vergadering 

aanwezig te zijn, voor het beantwoorden van vragen over de wijziging van de statuten.  

De heer Boot van BOAG Friso vraagt of het mogelijk is, om de concept-statuten van tevoren 

doorgestuurd te krijgen, zodat er gelegenheid is om deze door te kunnen nemen. Er wordt 

afgesproken dat de concept-statuten vóór de najaarsvergadering wordt toegezonden.  

 

Over het jaarverslag zijn verder geen opmerkingen. 

 

5.  Financieel jaarverslag 2014 

Over de stukken van 2014 behoort HP6 nog een accountantsverklaring te krijgen. Om de niet geringe 

kosten voor een accountantsverklaring te beperken, is de accountant accoord gegaan om dit via de 

controller van Poort6, Martijn van Driel, te laten uitvoeren. 

 

6.  Begroting 2015 

Huib neemt het woord om de punten van de ingediende begroting door te nemen en toe te lichten. De 

aangevraagde begrotingskosten boekjaar 2014 van € 55.000 waren door Poort6 goedgekeurd. Huib 

verduidelijkt dat er geen spaarpot verwezenlijkt kan worden, een eventueel overschot gaat terug naar 

Poort6. In verband met uitbreiding van het bestuur zijn er meer kosten begroot voor bestuurs- en 

projectkosten. Op het overzicht van de werkelijk gemaakte kosten is te zien, dat er op sommige punten 

een flink verschil is. Er was bijvoorbeeld een post begroot voor uitbreiding van de wijkraden, maar 

deze post is ongebruikt gebleven. Er moet nog een juiste manier bedacht worden om de wijkraden en 

bewonerscommissies uit te breiden.  

 

De advieskosten waren lastig in te schatten. Het bestuur had na George Herders een periode geen 

adviseur. Nu is Hans Weevers van de Woonbond de adviseur van HP6. 

Huib verduidelijkt wat betalingen voor leefbaarheid precies inhoudt: er is een apart leefbaarheidsfonds, 

opgericht door Jacques Noordijk en Jeannot. Dit fonds is er voor dat, als er een algemeen belang is, er 

een beroep gedaan kan worden op het leefbaarheidsfonds. De hiervoor begrote post is niet besteed, 

doordat HP6 voldoende geld ter beschikking had.  

 

Dhr. v.d. Lugt, bewonersraad Gildenwijk vraagt wat voor soort onkosten er gemaakt worden voor het 

aanpassen van soft- en hardware gezien het forse bedrag.  Dit zijn o.a. kosten voor de domeinnaam, 

het onderhouden van de website en updates. Dit wordt verzorgd door de heer Boy v.d. Meer die als 

betrouwbaar en vakbekwaam wordt ervaren.  

 

De vergadering heeft verder geen vragen meer over de begroting. Albert bedankt Huib voor de 

toelichting. Albert vraagt de wijkraden en bewonerscommissies om het bestuur van HP6 décharge te 

verlenen, hetgeen gebeurde.  

 

7. Activiteitenplan 2015 

Het is de HP6 niet gelukt om de huurverhoging voor alle categorieën te verlagen met 1,5%. Om deze 

reden heeft HP6 een negatief advies uitgebracht over de jaarlijkse huurverhoging 2015. Omdat 

volgend jaar de huursombenadering van kracht is, zal dat opnieuw aanleiding zijn tot een pittige 

discussie tussen Poort6 en HP6.  

 

Dhr. Ary de Jong, bewonerscommissie Lindeborg wil graag weten of dit negatieve advies 
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consequenties heeft voor Poort6? Albert antwoordt dat de inzet van HP6 helaas niet is beloond, zij 

kunnen alleen advies uitbrengen en hebben geen instemmingsrecht. Voor 2015 is HP6 nu 

uitonderhandeld. Het bestuur heeft er wel íets uitgesleept, nl. de inzet van de budgetcoach blijft en het 

niet verhogen van de scootmobielruimten. En de middeninkomens krijgen een huurverhoging van 

2,5% in plaats van 3%. Dhr. De Jong bedankt het bestuur voor het onderhandelen.  

 

Dhr. Vink, wijraad Haarwijk merkt op, dat er ook huurverhoging wordt doorgevoerd voor woningen die 

op de nominatie staan voor sloop. Dit wordt als schandalig beschouwd. Hans Weevers geeft als 

antwoord, dat op dit moment de balans van kwaliteit woning en huurverhoging ontbreekt. De woningen 

gaan bij mutatie vaak fors in huur omhoog. Eén van de winstpunten voor volgend jaar is, dat gekeken 

gaat worden naar de kwaliteit en de prijs van een woning.  

 

Vanuit de vergadering komt de opmerking dat dat huurders steeds meer zaken zelf op moeten 

knappen, bv. het schoonmaken van de dakgoten en dat men dat ziet als een verkapte huurverhoging, 

omdat dit voorheen door Poort6 werd gedaan. Mw. Voorthuizen, bewonerscommissie Frisoflat vindt 

het echter een normale zaak, dat het schoonmaken van de goten voor eigen kosten is. Dat dit 

voorheen wel door Poort6 werd gedaan vindt zij vooral een meevaller.  

 

Er is een cursus over servicekosten geweest voor de wijkraden en de bewonerscommissies. Deze 

cursus werd gegeven door Henk Stegink van de Woonbond. De meeste aanwezigen hebben deze 

cursus als positief ervaren.  De aanwezigen wordt gevraagd om 12 november in de agenda te noteren, 

dan komt er een cursus over het woningwaarderingstelsel. Albert raadt de aanwezigen aan om hier 

naar toe te komen want kennis is macht. 

 

Over het activiteitenplan zijn verder geen vragen.  

 

Er wordt een korte pauze ingelast. 

 

8. Verkiezing bestuursleden 

De uitbreiding van de bestuursleden is tijdens de algemene ledenvergadering van 1 december 2014 

aan de orde geweest. De leden van het Algemeen Bestuur zijn vanaf dit moment volwaardig lid. Jan 

Stubbe, Nel van Wijk en Paul Schaake ontvangen hiervoor applaus. De eerdere afspraak om één 

persoon uit het Algemeen Bestuur aan te laten schuiven bij het overleg met Poort6 wordt gewijzigd. 

Het volledige bestuur zal voortaan bij elke vergadering met René aanwezig zijn. De vergadering vindt 

dit een verstandige beslissing voor een goede terugkoppeling naar de bewonerscommissies en 

wijkraden.  

 

Albert deelt mee dat er binnen het Dagelijks Bestuur een mutatie plaats vindt. Om moverende redenen 

treedt Piet Prins af als secretaris, hij wordt opgevolgd door Jan Stubbe. Jan is vanaf dit moment 

interim secretaris, na de najaarsvergadering zal dit officieel worden. Piet wordt de trubble shooter van 

HP6, hij zal diverse ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten. Piet wordt hartelijk bedankt 

voor zijn werkzaamheden en inzet als secretaris. 

 

Paul Schaake neemt het woord om een oproep te doen voor het uitbreiden van de wijkraden en 

bewonerscommissies. Met name seniorencomplexen zijn niet goed onder te brengen in wijkraden. In 

de Boogflat en Piazzaflat komen vernieuwde bewonerscommissies, maar in bv. de W. Alexanderflat en 

de Intervamflat is er niets. Paul vraagt een ieder om te proberen mensen hiervoor geïnteresseerd te 

krijgen en om mensen aan te sporen zelf het initiatief te nemen, om een zo sterk mogelijke 

huurdersvertegenwoordiging te krijgen. 
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Er zijn geen vragen ingediend voor de rondvraag, waarna de voorzitter de vergadering sluit.  

 

Aansluitend aan de vergadering volgt er een presentatie Student4Buurt door Leenard, jongerenwerker 

van The Mall.  

 


