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Open Brief aan de formateurs van het nieuwe bestuurscollege van Amsterdam 
 
 
Cc: Informateurs 
 
 
 
Betreft: Geef Amsterdammers met een laag tot modaal inkomen garantie op woning 
 
Amsterdam, 30 april 2014 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
  
Wij roepen u op om in het bestuursakkoord een garantie te geven voor voldoende 
aanbod van woningen voor Amsterdammers met een laag tot modaal inkomen en aan te 
geven te streven naar het behoud van een ondergrens van 55% sociale huurwoningen.  
 
Het Amsterdamse akkoord tussen D66 en GroenLinks heeft de titel Hervormingsagenda 
meegekregen. En niet voor niets. De plannen zijn op meerdere onderdelen groots. Soms 
zelfs zo groots dat er zorgen ontstaan. Voor de Huurdersvereniging Amsterdam is het 
plan om een ondergrens van 45% sociale huurwoningen (178.000) te stellen reden om 
zelfs zeer bezorgd te worden. Het voorstel sluit aan op de bombarie over de percentages 
in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad, maar gaat voorbij aan de 
werkelijkheid van de gemiddelde Amsterdammer. Laten we eens een beeld schetsen van 
wat er nu dreigt te gebeuren. 
 
Van alle woningen in Amsterdam is momenteel zo’n 58% een sociale huurwoning. Dat 
zijn woningen met een huur tot � 700 euro. Met een inkomen van � 2100 netto kan je 
ook echt niet meer betalen. In Amsterdam heeft ruim de helft van de huishoudens een 
inkomen tot die grens (� 38.000 bruto). Op dit moment zijn er dus voldoende woningen 
voor die groep. Ook als we er vanuit gaan dat mensen na een inkomensstijging naar 
duurdere woningen verhuizen is een beetje extra nodig. Je verhuist immers niet op de 
eerste dag van je vaste arbeidscontract, dat duurt even. D66-GroenLinks stellen voor het 
aandeel sociale huurwoningen te laten dalen tot 45%, maar dan zijn er veel te weinig 
woningen voor duizenden Amsterdammers met een laag tot modaal inkomen.  
 
De huidige sociale voorraad betreft zowel corporatie als particuliere huurwoningen. Maar 
liefst 55.000 sociale huurwoningen zijn in het bezit van particuliere verhuurders. Dit 
aantal daalt de laatste jaren en met de huidige regels is het reëel dat dit binnen een 
tiental jaar vrijwel geheel verschuift naar koop en vrije sectorhuur. Behoud van de 
huidige 175.000 sociale huurwoningen van de corporaties is daarom meer dan nodig om 
zelfs die 45% te behouden.  
 



Nieuwezijds Voorburgwal 32 ● 1012 RZ Amsterdam ● (020) 620 68 82 ● info@huurdersvereniging-amsterdam.nl 

Niet alleen de voorraad telt; ook het aanbod. Wij begrijpen dat een moderne stad ook 
ruimte moet bieden voor mensen met een goed gevulde beurs. Dit gebeurt ook. De 
afgelopen vier jaar nam het aandeel dure huur- en koopwoningen met 20% toe. Dat zijn 
30.000 woningen, nieuwbouw en voormalige sociale huur. Dit ging ten koste van het 
aanbod sociale huur, dat de laatste paar jaar schrikbarend laag is. Hiervan gaat 
inmiddels de helft naar mensen met een urgentieverklaring. Wij schrikken als we zien dat 
door het voorstel van D66 en GroenLinks het aanbod voor ‘gewone’ Amsterdammer 
vrijwel geheel verdampt. 
  
Waar kunnen Henk, Kathleen, Abdel en Toos nog betaalbaar wonen? Het gaat om jonge 
werkenden en oudere bewoners, vaak alleenstaand met een salaris van een docent, 
politieagent of een AOW-er. Kleine huishoudens volgen de individualiseringstrend van 
deze tijd. Zij willen soms verhuizen, bijvoorbeeld van een grote naar een kleine woning. 
Of juist starten, maar dan wel betaalbaar. De vraag is of dat binnenkort nog kan.  
 
Wij zijn er van overtuigd dat we redelijke raadsleden hebben in deze stad. Wij kunnen 
ons niet voorstellen dat zij een beleid gaan steunen, waardoor voor de helft van de 
Amsterdammers de enige verhuismogelijkheid de stad uit zal zijn. Wij willen graag 
samen met alle betrokken partijen de aankomende periode het gesprek aangaan en een 
constructieve bijdrage leveren aan toegankelijkheid en betaalbaarheid van woningmarkt 
voor alle (toekomstige) huurders van Amsterdam. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Huurdersvereniging Amsterdam 
Winnie Terra (interim-voorzitter) 
 


