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Bestuurlijk overleg HP6 - Poort6  
Datum: 10 juni 2022 
 
Het bestuur van HP6 zit regelmatig om tafel met de directie van Poort6. Hieronder 
leest u een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn. 
 
 
 
Samenstelling bestuur 
Door het vertrek van de penningmeester is er een vacature binnen het bestuur. Het 
bestuur gaat op zoek naar een nieuw lid dat deze taak op wil pakken. 
 
Themasessie 13 mei 
Op 13 mei organiseerde Poort6 een speciale een themasessie. Het MT van Poort6, 
HP6 en de Raad van Commissarissen waren hierbij. De sociale- en financiële situatie 
van de huurder stonden als thema’s centraal. De themasessie is heel positief 
ontvangen. Het sociale gezicht van Poort6 werd volgens HP6 op deze dag mooi 
zichtbaar in de praktijk gemaakt.’ 
 
Update werkzaamheden Alexanderflat 
De Willem Alexanderflat wordt opgeknapt en aangesloten op het warmtenet. De 
werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang en duren in totaal zo’n 9 maanden.  
Tot nu toe zijn de geluiden die Poort6 en de HP6 terug horen van de bewoners 
voorzichtig positief. Het is wel een stevige ingreep die veel van de bewoners vraagt. 
De begeleiding van Poort6 en de aannemer wordt voor zover bekend als goed 
ervaren.   
 
Landelijke prestatieafspraken 
Het kabinet heeft de verhuurdersheffing afgeschaft die woningcorporaties ieder jaar 
moesten betalen. Hier stelt het kabinet wel wat tegenover: landelijke 
prestatieafspraken. Alle corporaties moeten voor 1 juli bij de provincie aangeven wat 
zij bijdragen aan de opgaven uit deze landelijke prestatieafspraken. Maar de vraag is 
of de corporaties in staat zijn extra te leveren. De kosten nemen steeds verder toe. 
Onder andere door de stijgende inflatie, stijgende rentes en de krapte op de 
arbeidsmarkt en materialenmarkt. De extra geldstromen die ontstaan door het 
afschaffen van de verhuurdersheffing lijken daar mee te verdampen.  
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Bovendien had Poort6 al zeer ambitieuze plannen gemaakt. Bij deze plannen ging 
Poort6 al uit van het afschaffen van de verhuurdersheffing. Alleen dan is het mogelijk 
om de belofte aan de stad echt waar te kunnen maken.  
 
De druk op de vierkante meter in Nederland is al erg groot. Deze neemt alleen maar 
toe door de landelijke prestatieafspraken. Terwijl voor prettig wonen meer nodig is 
dan een huis alleen. Hiervoor is ook een leefbaar land nodig en een leefbare planeet. 
Met deze afspraken raakt de natuur alleen nog maar verder uitgeput. Corporaties 
hebben hierin ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, Ook voor het 
nageslacht. Daar houden deze plannen volgens Poort6 onvoldoende rekening mee.   
 
Op 28 juni vindt een extra Aedes overleg plaats en dan vindt besluitvorming plaats 
op de landelijke prestatieafspraken 
 
Algemene ledenvergadering 25 mei 
Op 25 mei vond de jaarlijkse ALV plaats in de Boogflat. De nieuwe HP6 
bestuursleden zijn officieel benoemd, De jaarstukken zijn goedgekeurd. En 
adviesbureau Atriensis gaf een presentatie over onder andere duurzaamheid en het 
warmtenet.   
 
De rol van HP6 bij belangrijke projecten 
Per nieuwbouw- of renovatieproject stelt Poort6 een sociaal plan op. Dit plan wordt 
op maat gemaakt, afhankelijk van wat nodig is. In het overleg wisselen Poort6 en 
HP6 van gedachten over de rol die de HP6 zou kunnen hebben bij grotere projecten. 
Vooral als dingen niet lopen zoals we willen. Een idee is om HP6 in de grotere 
projecten een formele rol als ombudsman te geven. HP6 vertegenwoordigt dan de 
huurder wanneer er klachten zijn. De aanwezige HP6 bestuursleden bespreken dit 
voorstel binnenkort met de andere bestuursleden en koppelen dit aan Poort6 terug. 
 
Marije Buursink opnieuw benoemd tot directeur-bestuurder 
Het MT bedankt het bestuur van HP6 voor het uitbrengen van hun positieve advies 
voor de herbenoeming van Marije Buursink.   
 
Feedback aan bewoners tijdens projecten 
In opdracht van Poort6 meet een extern bureau de klanttevredenheid bij de 
verschillende vastgoedprojecten. Goed inzicht in de klanttevredenheid maakt 
bijsturing mogelijk en leerpunten zichtbaar. Poort6 gaat met een aantal 
verbeterpunten aan de slag, Op een later moment worden de nieuwe ervaringen 
teruggekoppeld aan Poort6.  
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Dit geldt ook voor de pilot die nu wordt gedaan bij de Alexanderflat. Daar meet 
Poort6 nu ook tussendoor de klanttevredenheid. Dit maakt vroegtijdig bijsturen 
mogelijk.   
 
Aankoop plint Boogflat 
Poort6 heeft een deel van de plint van de Boogflat aan de Banneweg gekocht. Met 
deze aankoop wordt het mogelijk om meerdere appartementen aan het gebouw toe 
te voegen. Poort6 gaat dit de komende maanden verder uitwerken. 
 
Kaderbrief 2023 
Poort6 stelt ieder jaar een kaderbrief op. Deze kaderbrief vormt de basis voor het 
jaarplan van 2023. In de kaderbrief houdt Poort6 rekening met eventuele 
tegenslagen. Denk hierbij aan de gevolgen van hoge inflatie op de uitgaven en 
huurinkomsten.  
 
Onderhoud 57 eengezinswoningen Gildenwijk 
Poort6 geeft een toelichting op het geplande onderhoud aan 57 eengezinswoningen 
in de Gildenwijk. HP6 heeft zelf ook een bezoek gebracht aan de modelwoning in 
deze buurt. De huurders staan volgens HP6 echt centraal in de plannen en het 
werken in wijkteams draagt hieraan bij. Binnenkort krijgen de bewoners een 
voorlichtingsmap.  
 
Urgentieverlening 
Poort6 en de gemeente hebben een bureau ingeschakeld om onderzoek te doen 
naar de urgentieverlening. Hoe loopt dit en wat kan beter? HP6 vindt het een helder 
rapport met goede aanbevelingen. Poort6 en de gemeente aan hier verder mee aan 
de slag.  
 
Klachtenmanagement 
HP6 heeft hierover een adviesaanvraag ontvangen van Poort6. De formele reactie 
volgt nog. HP6 geeft al wel vast als tip mee om iedere klacht die binnenkomt, volgens 
deze nieuwe procedure te behandelen. Ongeacht via welk kanaal de klacht 
binnenkomt. Ook adviseert HP6 om de routing en het tijdpad van de klacht visueel te 
maken met behulp van een infographic. Deze kan dan op de website van Poort6 
gezet worden.  


