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Onderwerp 	Bestuurlijke reactie conceptrapport Evenwichtig woningaanbod 

Geachte heer De Ridder, 

Met enthousiasme heeft het college uw uitgebreide conceptrapport 'Evenwichtig woningaanbod' 
gelezen. Het is een zeer actueel onderwerp en het college denkt dat ook uw analyse een bijdrage 
levert aan de maatschappelijke discussie hierover. In uw rapport geeft u aan geen algemene be-
leidsanalyse te hebben uitgevoerd, maar de uitkomsten van uw onderzoek kunnen goed gebruikt 
worden voor het woonbeleid. 

De woningmarkt is in korte tijd enorm onder druk komen te staan. Om de toenemende druk het 
hoofd te bieden en Amsterdammers een kans te geven om te kunnen wonen in stad, heeft het 
college de woningproductie in Amsterdam opgevoerd. Vanaf 2014 zijn er 25.000 nieuwe woningen 
in aanbouw genomen. Dit is meer dan twee keer zoveel als de vier jaar daaraan voorafgaand. Met 
de Samenwerkingsafspraken tussen de huurders, corporaties en de gemeente is er onder andere 
een ondergrens vastgesteld voor de sociale huur en zijn afspraken gemaakt over het inperken van 
de verkoop van sociale huurwoningen. Daarnaast heeft de gemeenteraad de Woonagenda 2025 
vastgesteld, dit is een kaderstellend en richtinggevend document voor het woonbeleid tot 2025. 
Hierin is onder andere gekozen om tot 2025 het zwaartepunt van de nieuwbouw te leggen bij be-
taalbare woningen. Ook zijn in de Woonagenda 2025 acties geformuleerd om de woningvoorraad 
en woningbehoefte in 2025 beter op elkaar te laten aansluiten, passend wonen te stimuleren en de 
kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren. 

In deze brief geeft het college een reactie op uw conceptrapport. Het richt zich hierbij als eerste op 
de analyse. Daarna volgt een reactie op uw conclusie en aanbevelingen. 

Reactie op analyse 
Wonen is een complex onderwerp. In uw analyse van het aanbod geeft u een uitgebreid en veelzij-
dig beeld van de situatie op de Amsterdamse woningmarkt. Op aantal onderdelen ziet het college 
dit anders. De belangrijkste punten zijn: 

U constateert dat de gemiddelde Amsterdamse woning klein is en dat de wensen om groter te 
wonen niet in verhouding staan tot het aanbod. Relatief klein wonen is inherent aan wonen in 
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een grote stad. Hier is een groot aanbod aan voorzieningen en veel werkgelegenheid, mede 
hierdoor zijn de prijzen per vierkante meter hoog en de woningen klein. 

— Uw constatering dat Amsterdam geen afspraken maakt met de buurgemeenten over de om-
yang van de sociale voorraad klopt niet. Binnen de metropoolregio Amsterdam zijn hier wel 
afspraken over gemaakt. Ook heeft de gemeente zich met succes ingezet om van de MRA één 
woningmarktregio te maken. Dit helpt bij het maken van verdere afspraken over - bijvoor-
beeld - de omvang van de sociale woningvoorraad in de regio. 

— U constateert dat Amsterdam het wonen in impopulaire gebieden niet stimuleert. Wanneer u 
het heeft over promotie, dan klopt dit. In het verleden is dit instrument ingezet om het wonen 
in Zuidoost te bevorderen. Dit bleek niet effectief en is op dit moment niet nodig. De woning-
prijzen stijgen ook in Zuidoost, wat duidt op een toename van de aantrekkelijkheid van dit ge-
bied. In plaats van promotie kiest de gemeente Amsterdam voor sociale en fysieke investering 
in de stad. Zo investeert de gemeente Amsterdam de komende periode samen met de corpo-
raties in de Ontwikkelbuurten in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord. 

— In het rapport concludeert u dat Amsterdam de lobby voor de huurtoeslag op een laag pitje' 
heeft staan en verwijst u naar de 'sterke lobby' die de gemeente Rotterdam voert. Binnen de 
G4 hebben we afgesproken dat Rotterdam op het punt van de huurtoeslag lobbyt bij het Rijk. 
De sterke lobby van Rotterdam is dus ook een lobby van de drie andere grote steden, waaron-
der Amsterdam. 

Reactie op conclusie en aanbevelingen 
Terecht concludeert u in uw conceptrapport, net zoals de Woonagenda 2025, dat vraag en aanbod 
op de Amsterdamse woningmarkt niet in evenwicht zijn: "er is onvoldoende woningaanbod dat 
past bij de vraag voor wat betreft betaalbaarheid en omvang" (p 19). De belangrijkste problemen 
doen zich volgens uw analyse voor bij stellen met kinderen, lage — en middeninkomens, eenouder-
gezinnen, alleenwonenden ouder dan 35 jaar en grote gezinnen. In de achterliggende rapportage 
worden nog meer groepen genoemd die in de knel zitten. We herkennen het beeld dat veel huis-
houdens het moeilijk hebben op de woningmarkt. Een van de grootste problemen van de huidige 
woningmarkt is daarnaast de toegankelijkheid voor nieuwkomers. Voor mensen die nu nog niet 
(zelfstandig) in Amsterdam wonen is het moeilijk een plek te veroveren in de stad, denk aan star-
ters, studenten, jongeren, kwetsbare groepen en huishoudens van buiten Amsterdam. Ook deze 
huishoudens verdienen een plek in de stad. 

U heeft een analyse gemaakt van 65 mogelijk instrumenten. Dit biedt een goed beeld van moge-
lijkheden om te sturen als gemeente. Van deze 65 instrumenten worden er 47 (deels) ingezet, 15 
instrumenten worden — beargumenteerd — niet ingezet. Voor drie instrumenten geeft u aan dat 
het gebruik aangescherpt kan worden. Slechts één instrument zou moeten worden ingevoerd: een 
individuele financiële regeling. Ten slotte adviseert u het initiëren van een maatschappelijk debat 
door middel van een discussienota. Onconventionele oplossingen die nu nog niet passen in het 
wettelijk kader of het vigerende beleid van de stad zijn wellicht nodig. Het college is het eens met 
de aanbevelingen. In de onderstaande paragrafen staat wat al gedaan wordt en wat het college wil 
gaan doen. 
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Aanbeveling 1: aanscherpen instrumenten 
U geeft aan dat 3 instrumenten aangescherpt kunnen worden: het uitbreiden van de gereguleerde 
voorraad, invloed uitoefenen op de huurprijzen en de toewijzing van grote woningen aanscherpen. 
Dit zijn terechte punten waar het college aan werkt: 
- Het uitbreiden van de gereguleerde voorraad is een belangrijk speerpunt van het college. De 

huidige daling moet omgezet worden in een groei. Het college zet hier op verschillende ma-
nieren op in. Door bij nieuwbouw in te zetten op 40% gereguleerde huur. Door het beperken 
van de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Door de uitbreiding van handhaving 
op illegale onderhuur, toeristische verhuur en ander misbruik van gereguleerde huurwonin- 
en. 

- Het klopt dat de gemeente geen afspraken maakt over huurverhogingen: de sturingsruimte 
van de gemeente is hierin beperkt, want huurverhogingen zijn wettelijk begrensd. Er zijn wel 
andere manieren om doorstroming te bevorderen. Amsterdam kiest voor de bouw van mid-
deldure huurwoningen waarbij huishoudens die een gereguleerde huurwoning achterlaten 
voorrang krijgen. Hierdoor neemt de voorraad middeldure huur toe en komen sociale huurwo-
ningen vrij om weer te verhuren aan de doelgroep. Met de Woonagenda zet Amsterdam in op 
40% middeldure huur en koop in de nieuwbouw. Met het Actieplan Meer Middeldure Huur ligt 
de ondergrens op jaarlijks 1.500 middeldure huurwoningen in de nieuwbouw. 

- De toewijzing van grote woningen in de sociale sector moet goed worden uitgewerkt en vast-
gelegd in afspraken. Eind dit jaar ligt er een gewijzigde Huisvestingsverordening ter besluit-
vorming voor in de gemeenteraad. Hierin staat een wijziging van toewijzing van grote wonin-
gen die per 1januari 2018 ingaat. Samen met de corporaties wordt deze nieuwe regelgeving 
uitgewerkt, vastgelegd en uitgevoerd. 

Aanbeveling 2: invoeren financiële regeling 
U adviseert om één instrument in te zetten dat momenteel niet wordt gebruikt: het invoeren van 
een individuele financiële regeling, bijvoorbeeld in de vorm van leningen. Het klopt dat Amster-
dam op dit moment een dergelijke regeling niet heeft. Het college en de gemeenteraad maken 
zich net als u zorgen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de koopmarkt in Amsterdam. 
Naar aanleiding van vragen van verschillende leden in de raadscommissie bouwen en wonen heeft 
wethouder !yens op 19 april 2017 toegezegd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van 
verschillende maatregelen die huishoudens kunnen ondersteunen bij het kopen van een woning. 
De starterslening maakt onderdeel uit van dit onderzoek. U wijst in uw aanbeveling terecht op het 
feit dat er een financieel risico zit aan het verstrekken van individuele financiële ondersteuning. 
Uw aanbeveling wordt meegenomen in dit onderzoek, de resultaten hiervan zijn begin 2018 be-
schikbaar. 

Aanbeveling 3, 4 en 5: aanzwengelen maatschappelijk debat over de woningmarkt 
U adviseert om door middel van een discussienotitie een debat aan te zwengelen over de wo-
ningmarkt. Het college ondersteunt uw pleidooi voor een fundamentele discussie over de wo-
ningmarkt en de stad die Amsterdam wil zijn. Het college is voor de Woonagenda in gesprek ge-
gaan met bewoners en professionals en ook bij het vaststellen van de Woonagenda zijn er in de 
gemeenteraad stevige discussies gevoerd. Uw rapport is een mooie aanvulling op dit stedelijk 
debat. 
Het onderwerp wonen staat volop in de belangstelling en komt prominent terug in de verschillen-
de verkiezingsprogramma's. Na de gemeenteraadsverkiezingen gaat een nieuw college aan de 
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slag met het bepalen van de gemeentelijke inzet op de woningmarkt, afspraken met woningcor-
poraties en de inzet richting het Rijk. Het is vervolgens aan de nieuwe gemeenteraad om funda-
mentele keuzes te maken ten aanzien van de Amsterdamse woningmarkt. Een gesprek over de 
stad die Amsterdam wil zijn, is dan een belangrijk startpunt. Het college ondersteunt daarbij uw 
pleidooi om ook naar onconventionele oplossingen te kijken die niet passen in het wettelijke kader 
of het vigerende beleid. Dit kan Amsterdam niet zonder het Rijk. 

Ten slotte 
Nogmaals bedankt voor het uitgebreide rapport dat onderstreept dat wonen een belangrijk on-
derwerp is voor nu en de toekomst van Amsterdam en haar inwoners. Het is niet voor niets dat het 
burgerpanel van de rekenkamer 'Evenwichtig woningaanbod' koos als het onderwerp voor het 
publieksonderzoek. 

Met vriendelijke groet, 
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Het college van b 	emeester en 	 terdarn, 

E. van de ails 
(loco) 	eester 	 retaris 
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