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VERKIEZINGSKRANT

VERKIEZING STADSDEELCOMMISSIE ZUID

Op 16 maart worden ook de leden
van de Stadsdeelcommissie Zuid
gekozen. Ze adviseren het bestuur
van het stadsdeel en de stad, ook
op het gebied van wonen en huren.
Zo hebben Groen Links en PvdA
afgelopen december binnen de
Stadsdeelcommissie Zuid bereikt
dat de stadsdeelcommissie het
gemeentebestuur gaat voorstellen
de zelfwoonplicht (tegen speculatie) voor Stadsdeel Zuid aan te
passen. In Amsterdam gaat die
plicht gelden voor woningen met
een WOZ-waarde van € 512.000.
Doordat woningen in Zuid 25 à
30 procent duurder zijn dan het
gemiddelde in Amsterdam geldt bij
een bedrag van €512.000 euro die
zelfwoonplicht slechts voor zo’n
30% van de woningen (voor heel
Amsterdam is dat zo’n 60%). Het
voorstel van Stadsdseel Zuid is om
het bedrag in Amsterdam Zuid te
verhogen naar € 600.000.

Vicky Foster, Maarten Wesselink

... De grens voor een sociale huurwoning €763,47 bedraagt?

Vormgeving: Kim Hemmes
Fotografie: Maarten Wesselink
Druk: De Beste

... wie nu een huurwoning betrekt
in de particuliere sector gemiddeld
€1.397 per maand betaalt?

De redactie van de Huurdersvereniging

Bronnen: Nul20 en Wonen in Amsterdam 2022

merkingen en reacties. Wilt u iets (over

de Pijp staat open voor uw ideeën, opwonen en huren) met ons delen? Mail dan

... middenhuur gaat over woningen
met een huur van €763,47 tot ongeveer €1.000 en dat die bedragen
niet wettelijk zijn vastgelegd en
bovendien per regio verschillen?

naar info@huurdersverenigingdepijp.nl
Foto midden- en achterpagina:
Woonprotest Amsterdam (Westerpark)
12 september 2021
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Contact, meer info of lid worden? huurdersvereningingdepijp.nl

Redactie: Boudewijn Ruckert,

Wij zijn er voor alle huurders -sociaal, particulier en middensegment- die wonen in de Pijp in Amsterdam.

WIST JE DAT...

-

STEM
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VOOR BETAALBARE HUURWONINGEN

COLOFON

Huurdersvereniging de Pijp streeft naar het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van de voorraad betaalbare huurwoningen.

G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N

Bron: Zuid Wijkkrant voor Amsterdam-Zuid 26/1/22

... het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam nu nog 50,69%
van de totale woningvoorraad bedraagt? En dat in de komende
jaren dat percentage snel zal dalen
doordat particuliere sociale huurwoningen vrijwel allemaal worden
geliberaliseerd en in de vrije sector
zullen vallen? Als dat aantal particuliere (10,16%) sociale huurwoningen
in mindering wordt gebracht op het
totale aantal (50,69%) sociale huurwoningen blijft een getal over van
40,53% sociale huurwoningen.

H

2 0 2 2

H U U R D E R S V R I E N D E L I J K
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Een selectie uit de verkiezingsprogramma’s van (bijna) alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam op 16 maart 2022

D’66

• Nieuwbouwnorm 30-40-30*
• Terugdringen wachtlijst sociale-huur-

BIJ1!

• De verhuurderheffing, de kostendelersnorm en het kraakverbod afschaffen.

PVDA

GROEN LINKS

• Van de nieuwbouw is: 20% voor jongeren,

• Geen verkoop woningen in wijken waar het

• Nieuwbouwnorm 40-40-20*

woning door nieuwbouw (30% sociaal) en

• Toegang tot sociale huur vergroten.

20% senioren, 20% gezinnen, 40% vrije

bevorderen doorstroming in de bestaande

• Huurprijzen in de vrije sector begrenzen.

ruimte.

voorraad (stimuleren regeling ‘van groot

• Huisuitzettingen als gevolg van schulden

naar beter’ en doorstroom van sociale huur
naar middenhuur en verkoop van corporatiewoningen met voorrang aan huurders.
• Door verkoop neemt de sociale huurvoorraad (tijdelijk) af, maar voor elke verkochte
woning kan een corporatie 1,5 à 2 nieuwe
woningen bouwen.
• In principe geen verkoop van sociale

onmogelijk maken.
• Een algemene woonplicht voor koopwoningen instellen en leegstand bestraffen.
• Optreden tegen parasitaire beleggers.

SP

• Nieuwbouwnorm 40-40-20*
• Stop verkoop sociale huurwoningen.

huurwoningen in een buurt waar het

De gemeente koopt corporatiewoningen

percentage sociale huurwoningen

op als corporaties worden gedwongen

onder de 30% komt, onder de 45%

woningen te verkopen vanwege de

past terughoudendheid.

Verhuurdersheffing.

• Woningdelen voor drie personen
mogelijk zonder vergunning.
• Forse uitbreiding voorrangsregeling
(leraren!) voor cruciale beroepen in
sociale en middenhuur.
• Opkoopbescherming van goedkope en

• Uitbreiden huurprijsbescherming naar
woningen in handen van beleggers
• Opkoopbescherming invoeren.
• Toeristenverhuur via B&B en Airbnb
verder aan banden leggen.
• Bescherming woningvoorraad door de

• In buurten met 40% sociale huurwoningen

• Nieuwbouwnorm 45-45-10*
percentage sociale huur onder de 45% zakt.
• Bewoners uit de buurt krijgen voorrang
op (max 25%) nieuwbouw zodat jongeren

mogen corporaties woningen aanbieden

kunnen blijven wonen in de buurt waar

in het middensegment zodat corporaties

ze zijn opgegroeid.

met een gereguleerd middenhuursegment
bijdragen aan gemengde buurten.
• Nieuwbouw voor middenhuur is eeuwigdurend.

• Verkoopstop voor corporatiewoningen
aan particuliere beleggers.
• Uitbreiden zelfbewoningsplicht naar
gehele woningvoorraad.
• Commerciële vakantieverhuur van
woningen volledig verbieden
• Middenhuurwoningen reserveren voor
mensen met een maatschappelijk beroep.
• Invoeren verhuurdersvergunning.
• Stoppen met het verkameren van
gezinswoningen.

VOLT

• Betaalbare, toegankelijke studenten-

• Voorrang voor cruciale beroepen, te
beginnen met nieuwe leerkrachten aan
scholen met de grootste lerarentekorten.
• Woonplicht invoeren, ook voor bestaande
woningen.
• Middenhuur is eeuwigdurend

een lange woonhistorie.
• Stoppen met onnodige regeldruk en
overbodige duurzaamheidseisen.

VVD

• Aanpassen nieuwbouwnorm naar 20-50-30*

de eerste en tweede aftoppingsgrens

• In sommige wijken waar nu vooral goed-

om zo alle inkomensgroepen te bedienen.

kope of dure woningen staan, kan de norm

gen boven de sociale huurgrens met als

worden opgeschroefd.

doel lagere huren en een betere kwaliteit.

nieuwe koopwoningen (500 per jaar) en

(corporatie)vastgoed dat anders op de

daarmee een symboolmaatregel is.

vrije markt zou belanden.

FVD

• Vrijkomende sociale huurwoningen gaan

ningen voor meer doorstroming op de

reguleren en alleen als het past in de wijk/

woningmarkt.

omgeving.

• Woningbouwcorporaties moeten een
groter deel van hun woningen verkopen.

sloop en nieuwbouw. Beeldbepalende

aantrekkelijk aanbod om hun woning te

Bewoners krijgen voorrang bij de aanschaf.

gebouwen, bomen, lanen en wijken

• Mensen die cruciaal zijn voor de stad,

• In principe krijgt iedereen die vijf jaar in
een gesubsidieerde woning woont het

het verbod op wijkniveau uitgebreid.

zoals verpleegkundigen, politiemensen,

Voor deze woningen geldt een ketting-

• Woningen voor mindervaliden niet

passende woning.

te bouwen, waarvan de huren minstens 10

wijs, krijgen voorrang bij de toewijzing

ders onmogelijk maakt.

jaar lang hetzelfde blijven.

van sociale huurwoningen, in plaats van

inwonen behouden urgentie.

tegen gaan.

• Aanscherpen regels voor vakantieverhuur van woningen. Bij overlast wordt

start een pilot om 500 huurwoningen voor

statushouders.

worden niet gesloopt.

aanbod een corporatiehuis te kopen.
beding dat het opkopen door investeer-

• Wildgroei aan tijdelijke huurcontracten

• Renovatie en herontwikkeling boven

in de verkoop en huurders krijgen een

hulpverleners en mensen in het onder-

• Woningzoekenden die tijdelijk

woonruimte.
• Verkamering en/of splitsen van woningen

mensen met lagere- en middeninkomens

aantallen én in oppervlakte.

• Maatregelen tegen speculatie met

• Fraudebestrijding bij sociale huurwo-

die willen doorstromen naar een beter

• Aanpakken woekerprijzen woningmarkt.

• Regulering verhuur van (particuliere) wonin-

tijdelijk naar 100% middenhuur of koop

• Geen verkoop sociale huurwoningen.

meer voor in de plaats komen, in

voorraad voor genoeg woningen onder

andere door het opkopen van leegstaand

hun eigen buurt.

• Voorrang voor Amsterdammers.

• Woningcorporaties zorgen in de eigen

de regels verlies van vergunning.

van nieuwe campussen.

zeer slechte staat zijn of wanneer er

worden vervangen.

voor een woonplicht, die alleen geldt voor

stop op nieuwe verkamering in wijken

• Gemeentelijke woningcorporatie invoeren.

huurwoningen tenzij ze minstens 1 op 1

recht op wonen te waarborgen, onder

kopen en worden zo meer betrokken bij

• Sloop alleen als woningen in bouwkundig

• Stop verkoop en liberalisatie sociale

beperkte geldigheid. Bij niet voldoen aan

huisvesting bijvoorbeeld door de bouw

onttrekken aan de woningvoorraad.

middenhuur.

grote investeerders) als beter alternatief

halveren en het mogelijk maken van een

• Voorrang voor bewoners uit de buurt

• Voorrang voor Amsterdammers met

• Meer betaalbare woningen, sociaal en

woningbedrijf om het fundamentele

middel van de woonplicht.

• Woonfonds (Rijswijk-model): Amsterdam

middeninkomens en starters.

• Verhuurdersvergunning invoeren met een

quota voor verkamering in wijken te

waar bewoners overlast ervaren.

• Prioriteit voor (koop)woningen voor

PARTIJ VOOR
DE DIEREN

• Opkoopverbod (voor zowel beleggers als

• Oprichten van een gemeentelijk

middeldure huizen in de hele stad door

PARTIJ VAN
DE OUDEREN

JA21

• Het verhuren van middeldure huurwoningen in de vrije sector is geen kerntaak van

• Mensen die al in de stad wonen en werken

woningcorporaties en daarom moeten ze

moeten voorrang op sociale- en midden-

deze woningen zoveel mogelijk verkopen

huur krijgen ten opzichte van mensen van

aan de huidige bewoners.

buiten de stad.

• Bewoners besluiten mee over de wijk.

*De NIEUWBOUWNORM bepaalt welk

• Terugkeer spijtoptantenregeling huurders,

percentage sociale huur, midden-huur

voor huurders die spijt krijgen van hun

en dure huur/koop bij nieuwbouw-

keuze voor een woning in een andere wijk.

projecten moet worden gerealiseerd.

• De gemeente heeft speciale aandacht voor
betaalbare huisvesting voor kwetsbaren.
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