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 Datum 26 april 2022 
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Bijlagen 

Reactie op uw notitie Samenwerkingsafspraken 2022, dd 8 maart 2022 
 
Raadsbrief dd 7 februari 2022 Traject vermindering en afschaffing 
verhuurderheffing met bijlagen 

   
   

Geachte bestuursleden/ leden van Huurdersnetwerk Amsterdam,  

 

Ten eerste wil ik u bedanken voor uw notitie van 8 maart jl. 2022  over de Samenwerkingsafspra-

ken 2022. In deze notitie geeft u de prioriteiten weer van HNA bij het maken van afspraken met 

corporaties voor de korte en de langere termijn. Daarnaast doet u tegelijkertijd suggesties voor de 

invulling van de vermindering en afschaffing van de verhuurderheffing. In de bijgevoegde mail 

vraagt u opnieuw om aan te schuiven bij de overlegtafel van de Samenwerkingsafspraken voor de 

volgende periode.   

 

Op dit moment voeren corporaties, huurderskoepels en gemeente overleg over de invulling van de 

vermindering (in 2022) en afschaffing van de verhuurderheffing per 2023. In de raadsbrief met bij-

lagen, die hierbij zijn gevoegd, vindt u meer informatie hierover. Namens de huurders zitten hier 

de huurderskoepels en de FAH aan tafel.  

 

De komende periode, als er een nieuw bestuur is aangetreden, werkt gemeente Amsterdam aan 

een woonvisie en een woonzorgvisie voor de komende jaren. Bij deze woonvisie worden onze sa-

menwerkingspartners en belangenbehartigers in de stad betrokken. In dit traject zal ook ruimte 

zijn voor inbreng vanuit HNA. Daarnaast heeft HNA de gelegenheid om een formele inspraakreac-

tie te geven op de concept woonvisie als deze voor inspraak wordt vrijgegeven. 

 

Met het uitbrengen van de woonvisie start een nieuwe cyclus van prestatieafspraken. Zoals wette-

lijk is vastgelegd, zullen de corporaties een bod doen op het volkshuisvestelijk beleid van de ge-

meente Amsterdam, zoals opgenomen in de woonvisie. Daarna vindt er driepartijenoverleg plaats 

tussen corporaties, huurderskoepels en gemeente om te komen tot prestatieafspraken, of Samen-

werkingsafspraken, zoals we ze in Amsterdam graag gezamenlijk noemen en inhoud geven.  
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Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl 

Voor 2022 biedt de route naar een nieuwe woonvisie de beste invulling van de betrokkenheid van 

HNA. Ik zal uw notitie dan ook meegeven aan de projectleider van de woonvisie. In een later sta-

dium zal zij jullie informeren en uitnodigen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,  
 
En mede namens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de  
Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, 
 
 
 
 
 
Jakob Wedemeijer 
Wethouder Wonen en Bouwen 
 
  

 

 


