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Notitie HNA Samenwerkingsafspraken 2022 

Inleiding 

Amsterdam staat de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van nieuwbouw, betaal-

baarheid, onderhoud en verduurzaming van de sociale voorraad. De gemeente Amsterdam en de 

woningcorporaties gaan deze uitdagingen niet uit de weg en willen voortvarend aan de slag. Het HNA 

juicht deze ambities toe, ook gezien het grote tekort aan (sociale) huurwoningen in de stad, zoals on-

langs weer bevestigt door het laatste Wonen in Amsterdam onderzoek (WiA 2021). 

Tegelijkertijd betekent dit hoge ambitieniveau dat er ook heel veel op de Amsterdamse huurders 

gaat afkomen de komende jaren. Een sterke huurdersvertegenwoordiging is daarom onontbeerlijk. 

Hiermee wordt voorkomen dat de huurder worden vermalen tussen hoge ambitieniveau van ge-

meente en woningcorporaties en de menselijke maat. 

De huren van een huurwoning in Amsterdam zijn de afgelopen jaren al ontzettend hard gestegen. 

Veel harder dan de kosten voor een koopwoning, zeker voor zittende bewoners. Anders dan bijvoor-

beeld kopers betalen de zittende huurders mee aan de bouw van nieuwe huurwoningen. Wat ons 

betreft is de bouwopgave in de regio Amsterdam een gezamenlijke opgave, niet alleen die van de zit-

tende en toekomstige huurders. 

Bovendien hebben de gestegen kosten de afgelopen jaren het aantal Amsterdam huishoudens dat 

financieel gezien klemzit, alleen maar doen toenemen. Zo blijkt ook uit de presentatie van het NI-

BUD. Wij vragen extra aandacht en middelen voor het bestrijden van deze problemen, maar om het 

probleem daadwerkelijk bij de kern aan te pakken is een stabilisatie van de huurkosten onvermijde-

lijk. De argumentatie dat betaalbaarheid een inkomensprobleem is, is te makkelijk en daar hebben 

gemeente en woningcorporaties ook geen controle op. Er moet iets gedaan worden aan de betaal-

baarheid van de huren. Anders wordt de groep huurders dat financieel afhankelijk is van lapmidde-

len, zoals armoedevoorzieningen, om het hoofd boven water te houden alleen maar groter. 

Om de zorgen en de wensen van de huurders zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen leek het 

HNA verstandig om voorafgaand aan de samenwerkingsafspraken dit alvast kenbaar te maken. Hier-

onder zijn per onderwerp de grootste zorgen en wensen verder uitgewerkt. 

Betaalbaarheid 

Betaalbaarheid is één van de grootste zorgen van het HNA. Niet alleen hebben de huurders jaar na 

jaar flinke huurverhogingen te verwerken gekregen, ook de stijgende kosten voor energie zorgen 

voor grote problemen bij huishoudens met een smalle beurs. Daarom stelt het HNA het volgende 

voor: 

- Huursomstijging. De verhuurdersheffing is dit jaar afgezwakt en wordt vanaf volgend jaar af-

geschaft. De ruimte van +1 procentpunt bovenop de huursomstijging bij lokale opgaven is 

daarom niet meer nodig en kan afgeschaft worden. 

- Huishoudens met een energielabel E of lager zouden geen huurverhoging mogen krijgen ter 

compensatie van de gestegen energieprijzen en de slechte staat van hun woning. 
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- Het NIBUD heeft laten zien dat het water veel Amsterdamse huurders aan de lippen staat. 

Het HNA pleiten er daarom voor om het Woonlastenakkoord te verruimen en hierbij de nor-

men en regels te hanteren die ook gelden voor de Eenmalige Huurverlaging. 

- De inkomensafhankelijke huurverhoging die vanaf dit jaar ingevoerd wordt voor ‘scheefhuur-

ders’ zou in Amsterdam niet doorgevoerd moeten worden zolang er sprake is van een wo-

ningnood. Immers, de inkomensafhankelijke huurverhoging is een prikkel om te verhuizen 

maar op dit moment zijn er geen alternatieve woningen om naartoe te verhuizen. 

 

Nieuwbouw en beschikbaarheid 

De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Amsterdam zijn lang, heel lang. Daarom moet er in de 

stad meer tempo gemaakt worden wat betreft uitbreiding van de voorraad van sociale huurwonin-

gen. Daarom stelt het HNA het volgende voor: 

- Per direct moet de verkoop van sociale en gereguleerde huurwoningen volledig stopgezet 
worden. 

- Er moet een redelijke, vaste verdeling van de toewijzing van vrijgekomen sociale huurwonin-
gen tussen reguliere woningzoekenden en urgente woningzoekenden. 

- De regie van de jaarlijkse bouwplannen moet bij de gemeente komen te liggen. Daarbij han-
teert zij een passende grondprijs voor woningcorporaties en blijft de verdeling van de bouw-
plannen 40% sociale huurwoningen, 40% middenhuurwoningen en 20% dure woningen on-
verminderd van kracht. via de gemeente opstellen en vaststellen van jaarlijkse bouwplannen 
voor woningen. 

- Er moeten jaarlijks minstens 2.500 sociale huurwoningen netto bijgebouwd worden. 
- Per stadsdeel moet er een ondergrens komen van minimaal 45% sociale huurwoningen. 
- Daarnaast zou het HNA in de nieuwbouwplannen meer aandacht willen voor het voorzie-

ningsniveau in een wijk, voor ateliers en atelierwoningen, het vervullen van de behoefte aan 
gemeenschappelijke ruimtes en de verbetering van de leefbaarheid in de wijken. 

- Verder moeten de regels om de doorstroom van Amsterdamse huurders op gang te helpen 
versoepeld worden, bijvoorbeeld als het gaat om de regelingen ‘Van hoog naar laag’ en ‘Van 
groot naar beter’. Elke Amsterdammer in een sociale huurwoning die kleiner zou willen wo-
nen (al is het van een 4 naar een 3 kamer appartement) zou van zulke regelingen gebruik 
moeten maken. Pas dan maken we echt werk van de doorstroming. Daarnaast pleiten wij er 
voor om de verhuiskostenregeling sterk te verruimen. 

- Gelijkvloerse woningen op de begane grond en op de eerste etage zouden niet langer ver-
kocht mogen worden, deze zijn gereserveerd voor de doorstroom van ouderen. 

- Ouderencoaches/ouderenwoonmakelaars zouden voor bewoners van elke woningcorporatie 
beschikbaar moeten zijn. Wellicht is het mogelijk om deze gezamenlijk met meerdere wo-
ningcorporaties en buurgemeentes te bekostigen om de kosten te drukken. In de regio is 
men hiermee al druk aan de slag.1 

- Er moet beter gebruik worden gemaakt van de bestaande voorraad, zoals bijvoorbeeld het 
transformeren van BOG-ruimtes, om de sociale voorraad te laten stijgen. 

 

 
1 https://nul20.nl/dossiers/breder-woningaanbod-voor-senioren-moet-voor-doorstroming-zorgen 
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Duurzaamheid en onderhoud 

De gemeente Amsterdam en de woningcorporaties staan onder flinke druk om de stad te verduurza-

men. Daarnaast is er ook nog sprake van een flinke onderhoudsopgave in Amsterdam. Het HNA wil 

de onderhoudsopgave extra onder de aandacht brengen en daarnaast aandacht vragen voor de posi-

tie van de huurders bij de uitwerking van de verduurzamingssopgave:  

- Energiearmoede moet aangepakt worden. Isoleren (maar rekening houden met hittestress) 

is hierbij essentieel. Subsidies moeten bij de minst draagkrachtige huishoudens terechtko-

men, niet bij de rijkste huishoudens. 

- Het HNA wil harde afspraken willen over het handhaven van de inspraak van bewoners als 

het gaat om de energietransitie en verduurzamingsmaatregelen. 

- Wij willen pleiten voor een heldere voorlichting en duidelijke communicatie bij de energie-

transitie en verduurzamingsmaatregelen. Participatie is hierbij het sleutelwoord. Wel is een 

heldere definitie van het woord participatie noodzakelijk. 

- Er zou meer aandacht moeten komen voor klimaatadaptatie zowel in wijken (meer groen) als 

in woningen (hittestress). 

 

Leefbaarheid 

De leefbaarheid is niet in elke wijk of buurt in Amsterdam hetzelfde. Het is goed dat gemeente en 

woningcorporaties hier aandacht aan besteden maar er kan zoveel meer. Het HNA bepleit extra aan-

dacht voor de volgende punten: 

- Neem de uitkomsten van de coronacrisis ter harte: onderschrijf het belang van een goede 

thuiswerkplek en voldoende groen in de stad. Maak dit ook onderdeel van nieuwbouwplan-

nen of bij herinrichting van een straat of buurt. 

- Maak van de vergroening van Amsterdam een speerpunt, zowel voor de leefbaarheid als 

voor klimaatadaptatie. 

- Maak het bewoners zo makkelijk mogelijk om leefbaarheidsgelden in te zetten, bijvoorbeeld 

voor vergroening van de versteende omgeving. 

- Maak heldere regels en verduidelijk wie er verantwoordelijk is bij overlastsituaties. In de 

praktijk wijzen gemeentemedewerkers en corporatiemedewerkers te vaak naar elkaar als het 

gaat om het oplossen en tegengaan van overlast en spanningen in de wijk.  

Monitoring 

Het HNA wil dat er ditmaal echt werk gemaakt wordt van de monitoring bij de samenwerkingsafspra-

ken. Hierbij zou rekening gehouden moeten worden met de volgende zaken: 

- Maak een heldere scheiding tussen stedelijke afspraken en afspraken per corporatie, anders 

wordt monitoring van de afspraken ondoenlijk. 

- Maak de monitoring openbaar en inzichtelijk voor alle Amsterdammers. 

- Maak leefbaarheid (of het leefbaarheidsbudget) en duurzaamheid ook onderdeel van de mo-

nitoring. 
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Versterking positie huurders 

Tenslotte zou het goed zijn voor de huurders in Amsterdam als hun positie verder versterkt zou wor-

den. Sociale huurders hebben de afgelopen jaren, onterecht en buiten hun schuld om, een slechter 

imago gekregen. Huren moet een volwaardig alternatief voor kopen worden. Daarbij is en hun posi-

tie is ook uitgehold de afgelopen jaren. Het HNA stelt daarom de volgende zaken voor: 

- Bij woningcorporaties moet er meer aandacht komen voor de inspraak van huurders in het 

beleid van woningcorporaties. 

- In samenspraak met de woningcorporaties moet er zo snel mogelijk een einde gemaakt wor-

den aan tijdelijke huurcontracten, zoals bijvoorbeeld de jongerencontracten. Tijdelijke con-

tracten vergroten de onzekerheid van huurders en trekken de huur versneld op. Bovendien 

worden de problemen met betrekking tot beschikbaarheid alleen maar verlegd. 

- De inspraak van huurders in gemengde complexen binnen de VvE structuur moet sterk ver-

beterd worden. In de huidige structuur is er sprake van eersterangs bewoners met inspraak 

(kopers) en tweederangs bewoners zonder inspraak (de huurders). 

- Medewerkers van woningcorporaties en huurders zouden makkelijker en vaker contact met 

elkaar moeten hebben. Omdat medewerkers en huurders elkaar vrijwel alleen tegen komen 

bij klachten ontstaat er bij beide groepen een onnodig negatief beeld van elkaar. 

- Er zou actief gewerkt moeten worden aan het bestrijden van het stigma dat kleeft aan soci-

ale huurders en de volkshuisvesting in het algemeen. Eventueel in samenwerking met Aedes 

en De Woonbond. 

- De rechten en plichten van sociale huurders zou helder gemaakt moeten worden, ook voor 

laaggeletterden en huurders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 

- Heldere communicatie naar huurders/bewoners zou een speerpunt moeten zijn van zowel 

woningcorporaties als de gemeente. 

- Het belang van bewonerscommissies en andere huurdersverenigingen zou meer onderkend 

en verstevigd moeten worden. Een actieve BC zorgt voor een verbetering van de leefbaar-

heid, betrokken bewoners en is een helder aanspreekpunt voor woningcorporaties en ge-

meente (van bijvoorbeeld gebiedsverbinders, wijkteams, opbouwwerkers). 
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Het Huurders Netwerk Amsterdam overkoepelt de volgende Amsterdamse huurdersorganisaties en 

huurdersgroepen: 

 

 

Bewonerscommissie BellamyNoorlander 

Bewonerscommissie Holendrecht 

Bewonerscommissie Concordia Noord 

Bewonerscommissie Markengouw 

Bewonerscommissie Noorlandercomplex 

bewonerscommissie Tasman Nova Zembla 

Bewonerscommissie Van Ollefenstraat 

Bewonersvereniging Olympia 

Carry on the move 

Cliëntenbelang Amsterdam 

De Latei, woonvormen voor kwetsbare groepen 

Huurdersbelang Zuid 

Huurdersbelang Zuidoost 

Huurdersbelangenvereniging Mijndenhof 

Huurderscommissie Boston 

Huurderscommissie Patricia Nellestein 

Huurdersplatform Noord 

Huurdersvereniging Aterlier WG 

Huurdersvereniging Centrum 

Huurdersvereniging De Pijp 

Huurdersvereniging flats Europa Boulevard 

Huurdersvereniging Groot Oost 

Huurdersvereniging Java 

Huurdersvereniging De Makroon 

Huurdersvereniging Peelhorst 

Huurdersvereniging Tuindorp Watergraafsmeer 

Huurdersvereniging Westerpark 

Initiatief Betaalbaar Wonen Noord 

Netwerk Ouderen Adviesraad 

Platform Individuele Huurders Amsterdam 

Stichting Woon- Werkruimtes voor Kunstenaars 

UCP Huurders Commissie Nellestein 

Vereniging Platform Beeldende Kunst 

Woonstarters (Bond Precaire Woonvormen en Jongerennetwerk) 

 

 

 


