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Van: Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 
Aan: College B&W - gemeente Amsterdam 
Datum: 18 mei 2017 
Betreft: Inspraakreactie op Woonagenda 2025 
 
 
Inleiding 
De Woonagenda 2025 van de gemeente Amsterdam heeft een hele duidelijke focus: 
voldoende, betaalbare en goede woningen. Daar zijn de Amsterdamse corporaties het 
zeer mee eens.  
 
Het is de juiste inzet, mede gebaseerd op de verhalen en input van een groot aantal 
Amsterdammers, middels een enquête en stadsgesprekken. De corporaties herkennen 
deze verhalen en input. Het is wat wij dagelijks horen aan onze balies, telefoons, 
emailboxen: Amsterdammers en zij die naar onze gemeente toe willen hebben steeds 
minder succes in het vinden van een voor hen passende woning. 
  
De Woonagenda is een nieuw planproduct. De gemeente geeft wel aan dat de 
Woonagenda de Woonvisie uit 2009 vervangt. Voor de corporaties is van belang dat de 
status van de Woonagenda helder is. Een toekomstig bod van de corporaties zal immers 
gerelateerd zijn aan deze Woonagenda als deze woonagenda ook de gemeentelijke 
woonvisie is. Deze Woonagenda die u thans presenteert bevat niet alleen een 
gemeentelijke visie op de volkshuisvesting maar ook gedetailleerde outputdoelen. Die 
concreetheid is verhelderend en helpt de corporaties bij het doen van een bod, waarin 
zij aangeven in welke mate en op welke wijze zij willen en kunnen bijdragen aan de 
verwezenlijking van de volkshuisvestelijke visie van de gemeente. Tegelijk laat de 
mate van gedetailleerdheid in sommige gevallen erg weinig ruimte voor een 
beleidsgesprek bij het formuleren van onze gezamenlijke afspraken.  Wij verzoeken u 
in de definitieve versie de status van het stuk (gerelateerd aan de Woningwet) verder te 
verduidelijken. 
 
Hieronder volgen eerst de vijf kernpunten van onze inspraakreactie. Daarna gaan we in 
op een groter aantal overige punten waarbij we zoveel mogelijk de twintig acties, die de 
gemeente voorstelt, zullen volgen. 
 
Kernpunten 
 
Voldoende woningen 
De gemeente voorziet in 2025 een tekort van 10%punt sociale huurwoningen en het 
tegengaan daarvan ziet zij als haar belangrijkste opgave. De corporaties helpen daar 
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graag bij. Het is onze topprioriteit. We moeten dan ook gezamenlijk koers zetten naar 
een groei van de voorraad door meer nieuwbouw! De corporaties bieden aan om de 
bouwproductie zo snel mogelijk op te schroeven van 1.200 naar 2.400 sociale 
huurwoningen per jaar. Als de gemeente het programmeren van nieuwe sociale 
huurwoningen als speerpunt opneemt in de Woonagenda, kan direct worden gestart met 
het op peil houden van een zo hoog mogelijk dynamisch evenwicht. De corporaties 
denken dat voor de lange termijn een aandeel van 40% sociale huurwoningen in bezit 
van corporaties in de stad het streven moet zijn. Wij verzoeken u deze jaarlijkse 
groeiambitie en het langjarige streefcijfer voor het aandeel sociale huurwoningen van 
corporaties op te nemen in de woonagenda. 
 
Effectief en efficiënt verhuren van de voorraad sociale huurwoningen 
Niet alleen is het van belang dat er voldoende woningen zijn voor verschillende 
doelgroepen, maar met name bij sociale huurwoningen is het ook van belang dat deze 
effectief en efficiënt worden verhuurd. Tegengaan van niet-passend wonen (financieel 
en qua oppervlakte) in de sociale huurvoorraad staat dan ook terecht in de 
Woonagenda. Voor de corporaties betekent dit ook dat moet worden mogelijk gemaakt 
dat tussentijds getoetst kan gaan worden op passendheid, met als uitgangspunt het zo 
goed mogelijk gebruiken van de sociale huurwoningen in Amsterdam.  
 
De inzet van de gemeente is hierin echter niet consequent. De recent ingevoerde extra 
belemmerende regelgeving voor Woningdelen is hiervan een voorbeeld. Dit verhindert 
de efficiënte inzet van (in dit geval) vrije sector huurwoningen van de corporaties voor 
meerdere huishoudens met een laag inkomen. Tevens heeft de gemeente (terecht) 
aandacht voor de dure scheefheid, die leidt tot betalingsproblemen bij huurders. De 
aandacht voor goedkope scheefheid verdient evenzeer aandacht; nog steeds circa 
48.000 sociale huurwoningen worden bewoond door huishoudens met een midden- of 
hoog inkomen. Hierin schuilt nog steeds een ineffectieve inzet van de voorraad waar de 
gemeente oog voor moet hebben. 
 
Passend toewijzen & doorstroming 
Zowel passend toewijzen als doorstroming zijn van groot belang voor de eerder 
genoemde goede inzet van de voorraad sociale huurwoningen. Huishoudens die kleiner 
zijn (geworden) maar nog in een grote woning wonen, zouden beter kunnen 
doorstromen naar een passende woning en aldus ruimte bieden voor grote huishoudens 
met een laag inkomen die nog geen passende woning hebben. Huishoudens die 
inmiddels een middeninkomen hebben zouden moeten doorstromen naar een midden 
huurwoning en aldus weer ruimte bieden voor passende huisvesting van mensen met 
een lager inkomen in de vrijkomende sociale huurwoning. De Woonagenda laat enige 
concrete uitwerking van deze onderwerpen echter liggen. Graag nodigen we de 
gemeente uit om in de agenda op te nemen dat op korte termijn de samenwerking met 
de corporaties (en huurders) wordt aangegaan om op deze onderwerpen concrete 
plannen te ontwikkelen en implementeren voor 2019. 
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Woonruimteverdeling 
Terecht is woonruimteverdeling een belangrijk punt in de Woonagenda. Zoals u weet, 
werken ook de corporaties in (stads)regionaal verband aan een eigen visie op de 
woonruimteverdeling. Ons uitgangspunt daarbij is: wij bieden passende huisvesting aan 
mensen die dat zelf niet lukt op het moment en voor zolang als ze het nodig hebben. 
Zelf formuleert de gemeente haar uitgangspunt als volgt: de woningen moeten zoveel 
mogelijk terecht komen bij de huishoudens die ze het hardst nodig hebben. Op zich 
twee goed verenigbare uitgangspunten, waarbij een regionale uitwerking voor de hand 
ligt. In die uitwerking streven we ook naar meer eenvoud en flexibiliteit in het stelsel. 
We hopen dat de gemeente dit ook als doel voor de woonruimteverdeling wil opnemen. 
 
Wel is het dan opmerkelijk om de huidige lotingsmodule te willen afschaffen terwijl uit 
het evaluatierapport van RIGO, gemaakt voor alle gemeenten en corporaties in de 
stadsregio Amsterdam,  blijkt dat juist mensen die echt hard een woning nodig hebben 
eraan deelnemen en uiteindelijk succes hebben. Het is opmerkelijk dat de woonagenda 
wel over loten spreekt dit evaluatierapport en zijn resultaten in het geheel negeert. Met 
name voor de jongeren die een eigen plekje in Amsterdam zoeken biedt loting een 
uitkomst. Afschaffing leidt ertoe dat jongeren – gegeven de lange inschrijfduur die 
nodig is voor een woning in Amsterdam – ook deze, weliswaar kleine, kans verliezen. 
Wij vinden de argumentatie die voor deze maatregel wordt gegeven mager en te kort 
schieten. Er staat eigenlijk maar één zin aan argumentatie. Het argument dat bij loting 
niet altijd de meest urgent zoekende de woning krijgt, geldt namelijk net zo hard voor 
het andere systeem dat wij hanteren, namelijk inschrijfduur. Ook degene die via het 
systeem van inschrijfduur bovenaan staat in de rij is lang niet altijd degene die het 
hardst een nieuwe woning nodig heeft. Afschaffing van dat systeem van inschrijfduur 
wordt echter niet bepleit. 
 
Wij verzoeken u twee zaken. Onderbouw uw maatregelen omtrent loten beter. En: 
schaf geen huidige vormen van woonruimteverdeling af, voordat er een geheel nieuw 
systeem van woonruimteverdeling wordt ingevoerd. Laat  tot die tijd zowel loten als 
inschrijfduur bestaan in ons woonruimteverdelingstelsel. 
 
Duurzaamheid 
Last but not least vragen we aandacht voor het onderwerp Duurzaamheid. De nadruk 
moet volgens de corporaties liggen op de aanpak van de bestaande voorraad. Daar 
levert iedere euro geïnvesteerd in duurzaamheid een veel hoger 
duurzaamheidsrendement op dan een nog verdere aanscherping van regelgeving bij 
nieuwbouw, bovenop het huidige bouwbesluit.  
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Samenvattend 
De corporaties zijn van mening dat er een Woonagenda ligt met goede aanzet en een 
terechte focus op de hoofdlijn: voldoende, betaalbaar en goed.  Verbeteringen blijven 
echter nog wel mogelijk (en noodzakelijk). 
 
De Amsterdamse corporaties pleiten voor een Woonagenda die meer aandacht besteedt 
aan bouwlocaties voor sociale huurwoningen, het effectief en efficiënt verhuren van 
bestaande sociale huurwoningen, passend toewijzen, doorstroming en duurzaamheid 
van de bestaande voorraad. Als laatste roepen we de gemeente op om in samenspraak 
met de corporaties en woningzoekenden te werken aan een principe en systeem van 
woonruimteverdeling dat dienstbaar is aan deze hoofdlijnen en daarmee dienstbaar aan 
de Amsterdammers. 
 
 
In de bijlage zullen we nader ingaan op de twintig actiepunten uit de Woonagenda. 
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Bijlage bij Inspraakreactie AFWC op Woonagenda 2025 
 
Twintig actiepunten 
 
In onderstaande volgt de reactie van de Amsterdamse corporaties op de twintig 
actiepunten uit de Woonagenda. Aan het eind vragen we nog aandacht voor een klein 
aantal aanvullende opmerkingen over de Woonagenda. 
 

1. Met de corporaties en de huurders een nieuwe afspraak maken over het 
dynamisch evenwicht. 

Goed idee om opnieuw naar de behoefte voor sociale huur te kijken, direct gevolgd 
door nieuwe bouwlocaties om te zorgen dat de corporaties de groei van de stad kunnen 
faciliteren en het aandeel sociale huur op peil kunnen houden. Het evenwicht heet 
terecht dynamisch. Verkoop, liberalisatie en sloop moeten mogelijk blijven. Met deze 
middelen kan namelijk volkshuisvestelijk vermogen of locaties efficiënter worden 
ingezet voor de voorraad sociale huurwoningen in de stad. In dit kader moeten we ook 
de onzelfstandige eenheden in de stad volledig meetellen. Deze vorm van wonen 
bedient een aanzienlijk aantal Amsterdammers, in het bijzonder binnen de doelgroep 
van de corporaties. Wij verzoek u in de woonagenda een duidelijke uitspraak te doen 
over de plek en positie van onzelfstandige eenheden.  
 

2. Jaarlijks 1.500 middeldure huurwoningen laten bouwen. 
Prima, maar nieuw bouwen zal deels door de markt moeten worden opgepakt. De 
corporaties doen wat ze kunnen (en mogen), waarbij het van belang is om die 
nieuwbouw primair in te zetten voor doorstroming uit de sociale huur. Tevens zal de 
inzet op meer middenhuur woningen naast de gewenste opgave in de sociale huur van 
2400 eenheden moeten worden uitgevoerd. Het één kan dus niet ten koste van het ander 
gaan.  
 

3. Met de corporaties en de huurders afspreken dat vrije sector huurwoningen 
tenminste 25 jaar inflatievolgend worden verhuurd in het middensegment, ook 
na mutatie. 

Dit voorstel klinkt sympathiek, maar hier bestaat een risico op nieuwe scheefwoners in 
het middensegment. Beter is het om flexibele inkomensafhankelijke arrangementen te 
bieden die voorkomen dat huishoudens na inkomensstijging onterecht blijven profiteren 
van kortingen op de marktprijs. Wij verwijzen naar de pilot die wij samen met de 
gemeente hebben uitgevoerd. Prestatieafspraken maken we in Amsterdam voor de duur 
van 4 jaar. Dat geeft een betere mogelijkheid om met het middensegment in te spelen 
op wijzigende marktomstandigheden en de vraag vanuit (potentiële) Amsterdammers. 
Kortom, leg het huurbeleid niet voor 25 jaar vast.  
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4. Per project of plan maatwerk leveren voor de woningbouwprogrammering 
waarbij geredeneerd wordt vanuit de bestaande voorraad in het betreffende 
gebied en de ontwikkeling daarvan. 

Maatwerk is mooi, maar zorg wel dat wordt voldaan aan een minimum aandeel sociale 
huur. Gebieden waar er sprake is van 80% sociale huurwoningen zijn er niet zoveel 
meer. Natuurlijk moet de gemeente zich maximaal inzetten voor extra sociale 
huurwoningen in juist die gebieden die de kleinste aandelen hebben. Tegelijkertijd 
moet daarbij een grotere gebiedsindeling dan nu worden aangehouden; focus op te 
kleine gebiedjes leidt niet tot de gewenste dynamiek voor de groeiende stad. 
 

5. Met de corporaties en de huurders een nieuwe afspraak maken over de verkoop 
en liberalisatie van gereguleerde huurwoningen in de gebieden waar het 
aandeel gereguleerde huurwoningen lager is dan gemiddeld. 

Hierover hebben we (zeer) recente afspraken. Deze voldoen en sluiten goed aan bij het 
dynamisch evenwicht. Tenzij hier sprake is van een verschrijving, wordt hier een 
nieuwe norm geïntroduceerd (het gemiddelde in plaats van de signaalwaarde van 35%), 
waarbij het onverkort hanteren daarvan de dynamiek afneemt en uiteindelijk minder 
sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Immers, voor extra investeringen 
en het behoud van een gezonde vastgoedportefeuille is soms wat verkopen en 
investeren in nieuwbouw onontbeerlijk. Wij verzoeken u dit punt aan te passen 
conform de recent gemaakte samenwerkingsafspraken.  
 
Door de eeuwen heen zijn de Amsterdamse wijken niet gebouwd als eenheidsworst. 
Het hanteren van één gemiddelde (signaalwaarde) past daar niet bij. De corporaties 
werken iedere dag aan het gemengd, betaalbaar en toegankelijk houden van de hele 
stad. Een kunstmatige focus op één voorgeschreven aandeel voor alle wijken werkt 
daarbij eerder contraproductief. 
 

6. Voor de Strategische Buurtontwikkeling per stadsdeel agenda’s op hoofdlijnen 
vaststellen. 

Prima plan. Regierol van de gemeente en een efficiënte organisatie (van het overleg 
hierover) is zeer noodzakelijk. Wij zijn in het algemeen van mening dat het onderwerp 
leefbaarheid en prettige woonomgeving in de woonagenda een te ondergeschikte rol 
heeft.  
 

7. Een onderzoek starten naar de vermogenstoets voor de toewijzing van 
gereguleerde huurwoningen. 

Goed idee. Het is een onderwerp waar de corporaties ook in het verleden al aandacht 
voor vroegen. Je kunt je wel afvragen of het  niet beter zou zijn hiervoor op landelijk 
niveau te pleiten en het via de wet en belastingdienst te regelen. Extra administratieve 
regeldruk bij corporaties (denk ook nog even aan de aanvankelijke problemen bij de 
inkomensafhankelijke huurverhoging) moet in ieder geval worden voorkomen. Wij 
verzoeken u over dat laatste in de definitieve agenda expliciet een uitspraak te doen.  
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8. De huidige wijze van het verloten van gereguleerde huurwoningen van 

corporaties beëindigen. 
Loting is bij uitstek het instrument waarmee instromers en spoedzoekers (zij die het 
hardst een woning nodig hebben – in de woorden van de gemeente) in Amsterdam nog 
kans maken op een woning. Daarnaast was de evaluatie juist erg positief, ook vanuit de 
woningzoekenden. Voor jongeren is dit in de praktijk een van de weinige manieren om 
in Amsterdam aan een woning te komen, zij hebben tenslotte nog Wat ons betreft blijft 
loting als optie noodzakelijk. Wij verzoeken u het voornemen om dit per 1 januari 2018 
in de huisvestingsverordening aan te passen, in te trekken.  
 

9. Voor grote woningen een bezettingsnorm of algemene voorrang voor gezinnen 
invoeren. 

Een bezettingsnorm lijkt een logisch instrument voor de efficiënte verhuring van 
schaarse grote woningen. Het grootste deel van de vraag in Amsterdam komt 
tegelijkertijd van kleine huishoudens. Inzet voor grotere huishoudens of meerdere 
kleine huishoudens zou een optie moeten zijn. Voor het middensegment zetten veel 
corporaties in op Friendscontracten. Wij adviseren flexibiliteit bij de invulling hiervan, 
in overleg met de corporaties. 
 

10. Betere slaagkans voor mindervaliden voor een nultredenwoning. 
Geen slecht idee. Alleen is de ‘nultredenwoning’ geen definitie die eerder is gehanteerd 
en niet opgenomen in de administratie van de corporaties 
 

11. Seniorenlabel verbreden tot een zorglabel zonder specifieke minimumleeftijd. 
Zet dit niet generiek in, maar spits het toe op complexen die zich er bij uitstek voor 
lenen. Wij verzoeken u dit voornemen nu niet in de agenda op te nemen maar eerst met 
ons en met de huurdersvertegenwoordigers te bespreken.  
 

12. Met de corporaties en de huurders nieuwe afspraken maken over de 
huisvestingsopgave voor kwetsbare groepen. 

Natuurlijk moeten we hierover afspraken maken. Die hebben we en die willen we 
opnieuw maken. Een goede onderbouwing en prioritering vanuit de gemeente is daarbij 
van groot belang, zodat dit ook aan alle Amsterdammers kan worden uitgelegd. Let wel 
op dat minimaal 50% van de woningen naar de ‘gewone’ Amsterdammers zouden 
moeten gaan. Als de reguliere woningzoekende niet tenminste 50% van de vrijkomende 
woningen ter beschikking krijgt, dan wordt de uitzondering de regel. Wij verzoeken u 
deze norm expliciet in de woonagenda op te nemen.  
 

13. Een onderzoek starten naar de uitvoerbaarheid van huisvestingsvergunning 
voor middeldure huur. 

In de eerste alinea van het Voorwoord van de Woonagenda staat: “Te veel 
overheidssturing kan dynamiek verstoren of zelfs stilleggen.” Dit lijkt ons daar een 
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voorbeeld van. Het leidt vooral tot ongewenste extra regeldruk. Binnen het PAM is er 
een alternatieve aanpak om hetzelfde doel te bereiken. Wij verzoeken u dit voornemen 
derhalve in te trekken en eerst in bespreking met het PAM naar andere oplossingen te 
krijgen voor het verlenen van voorrang aan de huishoudens met een middeninkomen.  
 

14. Inkomensgrens voor gereguleerde huurwoningen van particuliere verhuurders 
gelijkstellen aan de grens voor gereguleerde huurwoningen van corporaties. 

Begrijpelijk, maar de bovengrens voor gereguleerde huur particuliere verhuurders is nu 
die van het lage middensegment, die groep ‘druk je er dus tussenuit’. Dat gaat dus ten 
koste van de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor deze groep. 
  

15. Met de corporaties en de huurders bekijken of en op welke wijze flexibel huren 
en/of woonarrangementen ingezet kunnen worden. 

Heel goed. Hebben we al afgesproken en zou eigenlijk al moeten zijn opgepakt. 
Kortom, aan de slag! Daarbij is het van belang dat de gemeente geen blauwdruk 
neerlegt voor flexibiliteit, maar in overleg met de corporaties kijkt welke verschillende 
vormen (naast elkaar) kunnen bestaan. 
 

16. Besluiten of het Programma Woningkwaliteit een structureel karakter krijgt. 
Wij achten dit een zaak van de gemeente zelf. Bij inhoudelijke plannen omtrent de 
aanpak van woningkwaliteit laten de corporaties de afgelopen jaren zien dat zij hier een 
grote focus op hebben en prioriteit aan geven.  

17. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een Amsterdams 
Registratiesysteem Woningkwaliteit. Een kosten- en batenanalyse is onderdeel 
van dit onderzoek. 

Voor corporaties is dit – gegeven onze eigen (verplichte) kwaliteitsmetingen en 
verbeterprogramma’s – overbodig. Voorkom derhalve extra regeldruk en 
administratieve lasten. 
 

18. De mogelijkheden onderzoeken om gericht bestuurlijke boetes aan 
huisjesmelkers op te leggen en instrumenten zoals beheerovername, onteigening 
of strafrechtelijke vervolging in te zetten. 

Prima. De woningvoorraad is bedoeld om goed in te wonen. Misbruik moet worden 
bestreden. 
 

19. Met de corporaties en de huurders aanvullende duurzaamheidseisen afspreken 
voor nieuwbouw. 

Hierover zijn en blijven we in gesprek. Duurzaamheid is voor huurders, gemeente en 
corporaties van groot belang, maar ook hier moeten we realistische doelen stellen waar 
alle partijen iets aan hebben. Te hoge ambities leveren geen enkele 
duurzaamheidswinst. De corporaties pleiten voor de inzet op de bestaande voorraad, 
omdat daar de meeste winst valt te behalen. 
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20. Behouden van de structurele middelen voor bewonersondersteuning en 
belangenbehartiging. 

Goed plan. 
 
Afsluitende opmerkingen 
 
Studentenwoningen 
De huisvesting van studenten in Amsterdam is verdwenen van de Woonagenda. Dit 
strookt niet met het groeiende tekort aan studentenwoningen in Amsterdam en het 
risico dat dit met zich meebrengt voor de verdere ontwikkeling van Amsterdam als 
kennisstad. Expliciete aandacht in de Woonagenda voor de productie van 
studentenwoningen is daarom noodzakelijk. Kwantitatief in de vorm van voldoende 
aantallen studentenwoningen op locaties die niet worden getenderd, maar specifiek 
voor studentenhuisvesting worden bestemd. Kwalitatief in de zekerheid dat met de 
studentenhuisvesters onder de Amsterdamse corporaties bij uitstek afspraken kunnen 
worden gemaakt over de betaalbaarheid en duurzaamheid van deze woningen. Wij 
verzoeken u om een paragraaf over studentenwoningen op te nemen in de woonvisie en 
daarin ook het nieuwe programma studentenhuisvesting 2019-2022 aan te kondigen, 
met concrete doelstellingen vooral op het gebied van betaalbare studentenwoningen.  
Insiders en outsiders 
De stad groeit met name door migratie, minder door natuurlijke bevolkingsgroei. 
Studenten zijn hiervan een goed voorbeeld, maar ook andere toekomstige 
Amsterdammers (de nu nog outsiders) krijgen erg weinig aandacht. Dat is jammer, 
want de groei van de stad is een grote ‘driver’ voor de economische groei voor stad en 
regio. 
 
Amsterdam en de regio 
In de Woonagenda ligt vanzelfsprekend de focus op Amsterdam zelf, maar op dit 
moment is de regio wel erg opvallend afwezig. Als het gaat om woonruimteverdeling 
kun je niet om de regio heen, maar ook bij andere onderwerpen verdient het 
aanbeveling de Amsterdamse opgave ook te relateren aan die van de Metropoolregio 
Amsterdam. Wij verzoeken u in de definitieve Woonagenda op deze onderwerpen in te 
gaan. 
 
Grote lijnen en details 
Een Woonagenda (of Woonvisie) zou zich moeten richten op de grote lijnen. In deze 
Woonagenda raakt de grote lijn wel eens uit zicht door de grote hoeveelheden details. 
Wij verzoeken u in de definitieve Woonagenda nog eens kritisch te kijken naar de 
toegevoegde waarde van gedetailleerdheid.  
 
Prognoses en tellingen 
Prognoses en tellingen moeten altijd met een bandbreedte bekeken worden. Nu gaat de 
Woonagenda uit van precieze aantallen en aandelen in 2025. Daar kun je vraagtekens 
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bij zetten en het kan leiden tot discussies over het realisme in de prognoses. Dat zou 
zonde zijn, want het neemt niet weg dat overduidelijk is dat er meer gebouwd moet 
worden en in het bijzonder meer sociale huur. Voorbeelden zijn de verschillen tussen 
WiA (steekproef) en de Databank van de federatie. Maar ook opvallend is de prognose 
voor de ontwikkeling van de particuliere voorraad huurwoningen: als de prognose van 
de gemeente klopt, dan muteren er in 9 jaar 41.000 van de 60.000 particuliere 
huurwoningen, dat is een mutatiegraad van bijna 8%. Is dat realistisch? 
 
Sturen in de praktijk 
Sturen op een “juiste balans” in de stad is makkelijk op beleidspapier en in 
Woonagenda’s. De praktijk is altijd weerbarstiger. Een aspect daarbij is dat ondanks 
dat een ieder voor een ‘ongedeelde stad’ is, het opdelen van de stad in vele kleine 
gebieden wat ons betreft niet helpt. Voor ieder gebiedje zou vervolgens maatwerk 
kunnen worden geregeld. De corporaties pleiten al jaren voor het hanteren van grotere 
gebieden binnen de stad (dan de huidige indeling in 22). Niet alleen verhoogt de wens 
tot micromanagement de administratieve lasten, het leidt ertoe dat de grote lijnen van 
een Woonagenda minder tot z’n recht komen (ook in de implementatie), het stimuleert 
NIMBY-gedrag en hoe kleiner het gebied hoe minder de invloed van een specifiek 
portefeuillebeleid (dat heeft immers grotere aantallen nodig om effect te hebben). 
Uiteindelijk staan de corporaties voor betaalbaar wonen in een leefbare stad. Het liefst 
investeren zij daar alle beschikbare middelen in, in plaats van dat steeds meer euro’s 
opgaan aan administratieve lasten. 
 
Wij verzoeken u in de definitieve Woonagenda rekening te houden met de praktische 
sturingsmogelijkheden en oog te houden voor het zoveel mogelijk beperken van 
administratieve lasten voor de corporaties (en daarmee uiteindelijk voor de huurders). 
 
Wonen of huisvesting? 
Deze Woonagenda is eigenlijk meer een huisvestingsagenda. Het gaat heel weinig over 
de leefwereld van de Amsterdammers. Dat is wat de corporaties betreft een gemiste 
kans. Denkend aan onderzoek waaruit blijkt dat veel mensen zich niet (meer) thuis 
voelen, aan beide kanten van de scheidslijn die door onze gepolariseerde samenleving 
loopt, is de uitwerking van de gemengde stad erg instrumenteel en mist zij eigenlijk een 
duidelijke visie daarop. 


