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Geachte commissieleden,
Voor u ligt de eerste Woonbrief van dit college. Met de Woonbrief 2020 wil het college u inzicht
geven in de staat van de Amsterdamse woningmarkt, de laatste trends en ontwikkelingen en u
informeren over de stand van zaken van de acties uit de Amsterdamse Woonagenda 2025
aangevuld met andere lopende acties in het Amsterdamse woonbeleid.
De situatie op de woningmarkt is problematisch. De woningnood in Amsterdam en de omliggende
regio is groot, vooral voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen komen er veel te weinig
woningen vrij om te voldoen aan de vraag. In veel situaties waar de woning niet meer past bij de
leefsituatie van de bewoner, is doorstromen naar een passende woning een onhaalbare optie.
Tegelijkertijd zien we dat de betaalbaarheid steeds meer begint te knellen. Amsterdammers zijn
een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan hun woonlasten
Het college voert een voortdurende strijd voor een gemengde stad waar rijk én arm een goede
plek kunnen vinden om te wonen. De basis voor een groot deel van de acties die het college
hiervoor uitvoert, is opgenomen in de Woonagenda 2025. Deze is vastgesteld door de
gemeenteraad op 19 juli 2017. Ik ben toentertijd in gesprek gegaan met Amsterdammers. lk heb
gesprekken gevoerd op markten, er is een enquête uitgevoerd onder 6.843 Amsterdammers en ik
heb stadsgesprekken gevoerd met bewoners en professionals. De opbrengst van al deze
gesprekken vormden de basis voor de Woonagenda 2025. De Woonagenda heeft als uitgangspunt
voldoende, betaalbare en goede woningen in 2025. Voldoende woningen zodat voorraad en
woningbehoefte in 2025 beter op elkaar aan kunnen sluiten, betaalbare woningen die bewoond
worden door de huishoudens die hierop zijn aangewezen, en goede woningen die gezond, veilig
en comfortabel zijn om in te wonen. Thema's die 2,5 jaar geleden onder Amsterdammers leefden
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waren: meer gereguleerde huur, meer middeldure huurwoningen, meer passendheid op huur en
grootte, meer flexibiliteit, makkelijkere toegang van starters tot de woningmarkt en
Amsterdammers eerst (Woonagenda 2025). Op basis van deze thema's zijn 25 acties voor het
woonbeleid geformuleerd, waarvan de woningbouwprogrammering van 40 procent sociale huur,
40 procent middeldure huur en koop en 20 procent dure huur en koop een belangrijke is.
De afgelopen 2,5 jaar hebben laten zien dat de woningmarkt meer onder spanning is komen te
staan. De totale woningbouwproductie is ongeëvenaard hoog, maar de prijzen stijgen en veel
Amsterdammers maken zich zorgen over de toekomst van het wonen in deze stad. De Woonbrief
biedt een update van de feiten en cijfers van de Amsterdamse woningmarkt. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (2019). De actuele
verhouding tussen segmenten en inkomensgroepen wordt geduid. Over de beschikbaarheid van
sociale huurwoningen worden de meest actuele cijfers gegeven. Een aantal ontwikkelingen wordt
uitgelicht zoals de ontwikkeling van woonwensen en de migratie vanuit het buitenland. De
Woonbrief rapporteert over de acties die zijn ingezet met de Woonagenda 2025 in 2017. De stad
verandert echter continu en nieuwe ambities zijn geformuleerd in het coalitieakkoord 2018-2022.
De acties uit 2017 zijn in lijn gebracht met het coalitieakkoord en nieuwe acties zijn in gang gezet.
Deze worden toegelicht.

Feiten, cijfers en ontwikkelingen Amsterdamse woningmarkt
De Woonagenda 2025 toonde een overzicht van feiten en cijfers over de Amsterdamse
woningmarkt. Hieronder volgt een update van deze cijfers en een aantal opvallende trends en
ontwikkelingen. Een groot deel van deze cijfers komt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam
(WiA) 2019. Gelijktijdig met deze brief wordt de Factsheet WiA Woningmarkt 2019 aan u
aangeboden. In de bijlage onderaan deze brief staan een aantal figuren waarnaar wordt verwezen.
Woningvoorraad
Groei particuliere huursector

De eigendomsverhouding op de Amsterdamse woningmarkt laat in 2019 een opvallende
verschuiving zien. Voor het eerst in jaren is de voorraad koopwoningen in aandeel, en in aantal,
kleiner geworden. Hiertegenover staat een grote groei van het aandeel en aantal particuliere
huurwoningen; een grotere groei dan op voorgaande meetmomenten zichtbaar was. In 2019
bestaat 30,8 procent van de woningvoorraad uit koopwoningen, corporatiewoningen zijn 40,7
procent van de voorraad, en de resterende 28,5 procent zijn woningen die door particuliere
verhuurders worden verhuurd. De particuliere huurvoorraad bestond in 2017 nog uit 24,4 procent
van de woningvoorraad in Amsterdam, een aanzienlijke stijging dus.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat koopwoningen in Amsterdam steeds vaker worden
gekocht door beleggers met als doel deze te verhuren. Dit wordt buy-to-let genoemd. Uit het
onderzoek van het Kadaster in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)
(Kopen om te verhuren, 2019) blijkt dat in 2017 ten minste ii procent van de bestaande
koopwoningen in Amsterdam is gekocht met als doel deze te verhuren. In sommige wijken is dit
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aandeel meer dan 20 procent. De verwachting is dat het percentage koopwoningen dat wordt
gekocht om te verhuren in 2019 nog hoger ligt.
Met het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) worden geen woningen door de tijd gevolgd
waardoor op basis van deze cijfers niet geconcludeerd kan worden dat woningen zijn verkocht om
te verhuren. De grote groei van de voorraad particuliere huurwoningen en de afname van de
koopvoorraad, ondanks nieuwbouw, maakt een verschuiving van koop naar particuliere huur wel
aannemelijk. Ook omdat ertussen 2017 en 2019 veel minder woningen zijn verkocht dan de jaren
daarvoor en er bovengemiddeld veel particuliere huurwoningen verhuurd zijn, kan worden
aangenomen dat een deel van de huishoudens dat een nieuwe woning koopt, of samen gaat
wonen, de oude woning aanhoudt om te verhuren (leave-to-let). De gewone koper is hiervan de
dupe. Met name starters op de koopmarkt ondervinden concurrentie van beleggers en het
afnemende aanbod van koopwoningen. Het rendement op huurwoningen is de afgelopen jaren
toegenomen, terwijl het rendement op alternatieve beleggingsmogelijkheden daalde. Hierdoor is
buy-to-let interessant geworden voor investeerders.
Woningmarktsegmenten
De groei van de totale woningvoorraad en de sectorale verschuiving zoals hierboven beschreven,
hebben invloed op de verdeling van de woningvoorraad in prijssegmenten. De afname van
gereguleerde huurwoningen gaat, als vergeleken wordt met de jaren voor 2017, wat minder snel.
Dit heeft een aantal redenen: corporaties verkopen en liberaliseren minder woningen dan in de
•
periode voor 2017 en er zijn in de afgelopen jaren woningen met een gereguleerde huur
bijgebouwd die worden verhuurd door particuliere verhuurders. Dit zijn veelal woningen voor
jongeren of studenten. In 2019 zijn er 223.700 gereguleerde huurwoningen; 265.900 van
corporaties en 57.900 van particuliere verhuurders. Dit is 50,7 procent van de woningvoorraad. Met
nog een heel klein aantal goedkope koopwoningen daarbij opgeteld is in 2019 51,4 procent van de
woningvoorraad passend bij huishoudens met een laag inkomen (tot € 38.035).
Het middensegment slonk in de jaren 2015-2019 van 17,4 naar 14,4 procent. Er zijn nniddeldure
huurwoningen toegevoegd door nieuwbouw, maar door onder andere snel stijgende koopprijzen
wordt het middensegment kleiner. De grootste verandering is de sterke groei van het dure
segment, tussen 2015 en 2019 van 21,4 procent naar 34,2 procent. Dit gaat om zowel dure
huurwoningen als dure koopwoningen.
Inkomensgroepen en betaalbaarheid
Met uitzondering van een kleine groei tussen 2013 en 2015, is het aandeel huishoudens met een
laag inkomen (tot € 38.035) de afgelopen jaren kleiner geworden. Tussen 2017 en 2019 is dit een
afname van i procentpunt. De marge tussen de voorraad goedkope koopwoningen en
gereguleerde huurwoningen en de huishoudens die op deze woningen zijn aangewezen, wordt al
jaren kleiner en is in 2019 minder dan 4 procent, ondanks het kleiner worden van het aandeel
huishoudens met een laag inkomen.
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De lage inkomensgroep woont het meest passend. Van alle huishoudens met een laag inkomen
woont 8o procent in de betaalbare voorraad, wat bijna allemaal gereguleerde huurwoning zijn.
Door stijgingen in de WOZ-waarden wonen bijna geen huishoudens met een laag inkomen meer in
een goedkope koopwoning. Van de lage inkomens woont 13 procent in een middeldure of dure
koopwoning. Zij kunnen natuurlijk wel een hypotheek hebben die past bij het inkomen. Van de
middeninkomens (tot €60.095) woont 26 procent in een woning met een huur of WOZ-waarde
passend bij het inkomen en van de hoge inkomens 74 procent. Het aandeel lage inkomens in de
dure sector wordt steeds groter en ligt in 2019 op ao procent. Opgeteld woont 20 procent van de
huishoudens met een laag inkomen in een middeldure of dure woning (duur scheefwonen), in 2015
was dat 1.4 procent. Overigens is scheefheid in de koopsector lastig inzichtelijk te maken omdat
niet de WOZ-waarde van de woning voor woonlasten relevant is maar de hoogte van de
hypotheek, het aankoopbedrag en de inzet van overwaarde bij koopdoorstromers.
Wanneer middeninkomens en hogere inkomens in gereguleerde sociale huurwoningen wonen
wordt gesproken van goedkoop scheefwonen. Van de huishoudens met een middeninkomen
woont 35 procent in de gereguleerde sector. Van de hogere inkomens is dat 10 procent. Dit is een
flinke afname, in 2015 was dat respectievelijk 44 en 14 procent. Er zijn verschillende redenen
waarom huishoudens met een midden- of hoog inkomen in een gereguleerde sociale huurwoning
wonen. Hun inkomen is gestegen, zij zijn gaan samenwonen of zij hebben met een
middeninkomen een gereguleerde huurwoning toegewezen gekregen. Afname van de goedkope
scheefheid is een goede trend voor de doelmatige bewoning van de gereguleerde
woningvoorraad. Toename van de dure scheefheid is zorgelijk omdat het meestal tot hoge
woonlasten leidt die huishoudens in problemen kan brengen (zie figuur 1 in bijlage).
Woningaanbod
Gereguleerde huurwoningen van corporaties
Het aantal verhuringen op WoningNet neemt af van gemiddeld 9.000 (2012) naar rond de 6.000
woningen per jaar in 2018 (zie figuur 2 in bijlage). In Amsterdam steeg het aantal inschrijvingen
van 155.225 naar 229.608 (2014-2018). Het aantal actief woningzoekenden via WoningNet in
Amsterdam is in deze periode gestegen van bijna 5o.000 naar bijna 6o.000. De gemiddelde
inschrijfduur is bij acceptatie van een huurwoning gestegen tot 19 jaar bij doorstromers en 10,5
jaar bij starters. Ongeveer een derde van alle verhuringen is voor voorrangskandidaten (zie figuur 3
in bijlage).
De vereiste inschrijfduur voor een gereguleerde huurwoning van een corporatie verschilt per
woninglabel (doelgroep). Bij jongerenwoningen hadden starters gemiddeld 8,3 jaar inschrijfduur in
de groep 23-28 jaar en in de groep 18-23 jaar was de inschrijfduur gemiddeld 4,9 jaar. Woningen
met voorrang voor grote en kleine gezinnen zijn aan starters met 10 respectievelijk 3.1 jaar
inschrijfduur toegewezen. De voorrangsbepalingen voor grote en kleine gezinnen zijn in 2018 in de
Huisvestingsverordening opgenomen en hebben ervoor gezorgd dat gezinnen met minderjarige
kinderen beter toegang hebben gekregen op passende woningen. Seniorenwoningen zijn relatief
het snelst verkrijgbaar, de gemiddelde inschrijfduur voor starters ligt hier op 5,6 jaar. Sinds 2018
wordt bij nultredewoningen weer voorrang gegeven aan kandidaten met een WMO-indicatie en
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vervolgens de leeftijdsgroep 65+. Dit heeft gezorgd ook voor een relatief lage inschrijfduur van
starters, namelijk 7,3 jaar. Opvallend is dat de inschrijfduur voor woningen zonder (doelgroep)
label 14,7 jaar is. Dat is fors hoger dan het gemiddelde van alle gereguleerde corporatiewoningen
(10,5 jaar) (zie figuur 7 in bijlage).
Ruim acht van de tien gereguleerde huurwoningen van corporaties die aangeboden worden in de
gemeente Amsterdam worden verhuurd aan Amsterdammers. Ongeveer 12 procent trekt de stad
uit naar een andere gemeente (zie figuur 5 en 6 in bijlage).
Koopwoningen
De WiA-resultaten geven ook inzicht in woningen die huishoudens in Amsterdam recent zijn gaan
bewonen,. Hieruit blijkt dat in 2019 een veel kleiner aandeel van het aanbod bestaat uit
koopwoningen. Er zijn veel minder woningen te koop aangeboden dan in de jaren daarvoor. Het
particuliere huursegment is veel dominanter geworden in het aanbod.
Als gekeken wordt naar de voorraad koopwoningen, dan valt op dat het dure koopsegment tussen
2015 en 2019 sterk is gegroeid, van 15 naar 23 procent. Goedkope koopwoningen, met een WOZ-

waarde tot c 175.000 zijn er in Amsterdam nauwelijks meer. In 2019 gaat dit om minder dan 1
procent van de totale woningvoorraad. De gemiddelde WOZ-waarde stijging was in de jaren 2017.2019 met € 88.000 enorm ten opzichte van de jaren 2014-2016 (€ 23.000). De gemiddelde
vraagprijs voor koopwoningen is inmiddels gestegen naar meer dan € 5.500 per vierkante meter
(zie figuur 8 en 9 in bijlage). Deze prijsstijging zet voorlopig nog door. Dit blijkt onder andere uit de
mediane verkoopprijs van koopwoningen in Amsterdam. Deze lag in het tweede kwartaal van
2019 op c 435.000 en de mediane prijs per vierkante meter was zelfs 6.loo. De prijs per vierkante

meter is sinds het tweede kwartaal met 9 procent gestegen (Bron: NVM).
De verschillen binnen Amsterdam zijn groot en veranderen ook snel. Zo liggen de prijzen ver
boven het stedelijk gemiddelde in het centrum van Amsterdam (binnen de ring Aio en ten zuiden
van het IJ) en zijn de prijzen gematigd in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West. In deze laatste
gebieden stijgen ze nu het snelst. Er is een snelle prijsstijging gaande in Amsterdam Noord aan de
overkant van het Centraal Station, op het tracé van de Noord-Zuidlijn en nabij de Zuidas in
Buitenveldert. Ook in de westelijke ringzone stijgen de prijzen snel (zie figuur 10 in bijlage). Met
een salaris van anderhalf keer modaal (€ 60.095 in 2019) kan een hypotheek van maximaal
c 297.000 worden afgesloten. In Amsterdam levert dit met de eerder genoemde gemiddelde
vierkante meterprijs een woning op van 54 m2. Bij een inkomen van twee maal de EU-grens
(€ 76.070 in 2019) zou dat een woning van 74 m2 opleveren.
Huurwoningen
De huurprijzen van particuliere huurwoningen liggen al lang hoger dan die van huurwoningen van
corporaties. Dit verschil neemt toe. Een steeds groter deel van de particuliere voorraad is namelijk
een vrije sector huurwoning, terwijl dat bij corporaties maar een klein deel is. Huurders van
corporatiewoningen betalen in 2019 gemiddeld c 553 huur per maand, voor particuliere
huurwoningen wordt gemiddeld c 921per maand betaald.
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Bij de particuliere verhuurders wordt het gereguleerde deel steeds kleiner en stijgen de huren in de
vrije sector hard door. Gemiddeld betalen huurders in de vrije sector € 1.228 per maand. Huurders
van vrije sector huurwoningen van particuliere verhuurders betalen nog meer, gemiddeld €1.286.
De vrije sector huurwoningen van corporaties hebben gemiddeld een lagere huur, namelijk € 965.
Dit is maar een klein deel van de woningvoorraad (3 procent).
Het aanbod op de Amsterdamse woningmarkt is duur. Bijna 40 procent van de huurders die korter
dan 2 par in Amsterdam wonen, betaalt een dure huur (meer dan €1.001 kale huur per maand). Bij
corporaties is dit 5 procent, nieuwe huurders van particuliere verhuurders betalen in 55 procent
van de gevallen een dure huur. Deze huren zijn vaak ruim boven de €1.001, in de vrije sector van
particuliere verhuurders betalen zij gemiddeld € 1.397. Dit verschil tussen recente bewoners en
mensen die al langer in Amsterdam wonen, wordt steeds groter.
Doordat de WOZ-waarde meetelt in het woningwaarderingsstelsel en deze waarden in
Amsterdam sterk zijn gestegen, kunnen in theorie bij mutatie bijna alle Amsterdamse
gereguleerde sociale huurwoningen geliberaliseerd worden. De Amsterdamse corporaties
liberaliseren in beperkte mate, maar in de particuliere huursector heeft de markt vrij spel. In 2011
behoorde 29 procent van de particuliere huursector tot de vrije sector, in 2017 is dit 45 procent.
De Woning
Verenigingen van Eigenaren
De eigenaren van een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
onderhoud en verbeteringen van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Ruim de helft (53
procent) van de Amsterdamse woningvoorraad heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE).
Verspreid over 21.333 VvE's gaat het om 228.084 woningen. Gemiddeld geven VvE-leden een
rapportcijfer 7,4 aan het functioneren van de VvE. Wanneer een VvE een
meerjarenonderhoudsplan heeft, een reservefonds, een jaarlijkse algemene ledenvergadering en
een inschrijving bij de Kamer van Koophandel draagt dit bij aan de tevredenheid over het
functioneren van de VvE. Met name bij de leden van VvE's met 4 tot en met 15 leden, maakt het
een groot verschil: Wanneer er geen VvE-voorzieningen zijn getroffen geeft men gemiddeld een
5,5 aan het functioneren, zijn alle vier de voorzieningen er wel, dan gaat de beoordeling van het
functioneren naar een 7,7. Bij de allerkleinste VvE's, van 3 leden of minder, speelt dit het minst.
Ook als daar geen voorzieningen zijn getroffen beoordeelt men het functioneren relatief goed
(7,0).
Woonfraude
Bij het Meldpunt Zoeklicht van de gemeente komen meldingen binnen van vermoedens van
woonfraude. In de afgelopen jaren was er sprake van een groei van het aantal meldingen. In 2018
ontving het nneldpunt 2.847 meldingen over mogelijke woonfraude, een daling van 12,5 procent
ten opzichte van 2017 (3.245). Voor 2019 lijkt het aantal meldingen weer wat toe te nemen. De
meldingen hebben voor ongeveer de helft betrekking op toeristische verhuur, gevolgd door
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onderhuur en kamerverhuur. Het aantal meldingen over kamerverhuur vertoonde in 2017 en 2018
een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere jaren (zie figuur ii in bijlage).
Aanvullende trends en ontwikkelingen
Woonwensen en ruimtevragers
De afgelopen jaren kenmerken zich door meer verhuizingen en een stijgende migratie naar en
vanuit Amsterdam. Het bijgevoegde rapport Dynamiek en verhuiswensen in Amsterdam gaat hier
nader op in. In dit rapport wordt geconstateerd dat de verhuisgeneigdheid van leeftijdsgroepen in
de dynamische fase van gezinsvorming, arbeidsloopbaan en inkomensgroei (25-44 jaar) sterk
gestegen is. Rond 40 procent van deze groep wil verhuizen. En 55 procent van alle
verhuisgeneigde Amsterdammers valt in deze leeftijdsgroep. Het gaat hierbij om de leeftijdsgroep
die deze eeuw de sterkste inkomensgroei doormaakt en daarmee de verhuiswens wil omzetten
naar een koopwoning, van vaak meer dan 8o m2. De migratie- en verhuisstatistiek laat eveneens
zien dat de dynamische en ruimte zoekende groep moeilijker zijn wensen kan vervullen binnen
Amsterdam. Huishoudens met jonge kinderen gaan al drie jaar op rij vaker buiten Amsterdam
wonen dan dat zij binnen Amsterdam een andere woning vinden. Ruim drie kwart van de
Amsterdammers met een verhuiswens wil bij voorkeur in Amsterdam blijven. Bij deze dynamische
leeftijdsgroep blijkt dat te lukken bij iets meer dan de helft, 59 procent in 2006 en 53 procent in
2018. Dat gezinnen vertrekken uit de stad, is een ontwikkeling die al decennia voorkomt en niet
uniek is voor Amsterdam. Van alle in 2018 vertrokken Amsterdammers is het aandeel gezinnen
24,4 procent. Dit aandeel is kleiner dan in Den Haag (31,3 procent) en Rotterdam (29,6 procent).
Door de vestiging van jonge mensen worden in de stad ook weer gezinnen gevormd waarmee de
aanwezigheid van gezinnen een vanzelfsprekende constante blijft. In toenemende mate vestigen
gezinnen uit landen die geassocieerd worden met een relatief hoog welvaartsniveau. In welke
mate de toename van internationale gezinnen zorgt voor een vervanging van het hoge aantal
vertrekkende gezinnen naar de regio of verder weg, moet nader worden uitgezocht.
Migratie vanuit het buitenland
Het buitenlands vestigingsoverschot is enorm gegroeid en benadert de cijfers van de jaren
zeventig en negentig. Vertrek en vestiging zijn in de periode van twee decennia geleidelijk
gegroeid en gaandeweg in aantallen verdubbeld. In de meeste jaren is het aantal buitenlandse
vestigers groter dan het aantal vertrekkers (vestigingsoverschot), maar het aantal vestigers is
sinds 2013 zeer sterk gestegen en het aantal vertrekkers gestabiliseerd. Het aantal vestigers uit het
buitenland overtreft in 2017 en 2018 zelfs het aantal binnenlandse vestigingen. Het buitenlands
vestigingsoverschot lag in 2017 op 12.603 en in 2018 op 16.015 (vestiging 43.325 en vertrek 27.310).
Wat betreft de herkomst is de nieuwe toestroom van mensen uit het buitenland anders dan
vroeger. De jaren zeventig worden getypeerd door de komst van gastarbeiders (Marokko, Turkije)
en van Surinamers (na de onafhankelijkheid), de jaren negentig door gezinshereniging van de
migranten uit Turkije en Marokko. India was al een aantal jaren in opkomst als land van herkomst
en voert in 2018 de lijst aan van landen waar nieuwe Amsterdammers vandaan komen (2.526
personen). Amsterdam is populair onder Indiase studenten. Kort daar achter komen de Verenigde
Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Frankrijk met hoge aantallen vestigers in
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Amsterdam. Van de traditionele gezinsherenigingslanden is Turkije nog op positie acht terug te
vinden van alle herkomstlanden. Het zeer hoge aantal buitenlandse vestigers uit landen die
geassocieerd worden met een relatief hoog welvaartsniveau is een nieuw en groeiend verschijnsel
dat in verband gebracht wordt met de internationalisering van de Amsterdamse economie.
Amsterdam is daarnaast ook steeds meer in zwang voor permanente vestiging van internationale
bedrijven waarmee de komst van de werknemers ook een meer permanent karakter krijgt. Het
woord expat is voor deze categorie amper meer van toepassing omdat ze steeds meer integreren
in het Nederlandse werk- en woonleven: ze zijn het tijdelijke voorbij. Tegelijkertijd zijn er ook veel
buitenlandse vestigers die maar zeer kort in Amsterdam blijven, zoals de hiervoor genoemde
studenten.

Voortgang acties Woonagenda 2025 en aanvullende acties
In de Woonagenda 2025 waren 25 concrete acties geformuleerd aan de hand van de begrippen
'voldoende', 'betaalbare' en 'goede woningen'. Dit hoofdstuk bespreekt de voortgang van deze
acties aangevuld met 29 nieuwe acties in het woonbeleid die op dit moment uitgevoerd worden.
i.

Acties voor voldoende woningen
Actie: Met de corporaties en de huurders een nieuwe afspraak maken over het dynamisch
evenwicht
Op 27 november 2018 heeft het college de gemeentelijke inzet voor de nieuwe
Samenwerkingsafspraken 2020-2023 (Amsterdamse prestatieafspraken tussen de
woningcorporaties, de huurderskoepels en de gemeente) vastgesteld. De actie om met de
corporaties en de huurders een nieuwe afspraak te maken over het dynamisch evenwicht is
vervangen door de ambitie in het coalitieakkoord om de voorraad sociale huurwoningen te
laten groeien. In de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is opgenomen dat de corporaties
zorgen voor een groei van 3.000 sociale huurwoningen voor de hele periode, een gemiddelde
groei van 750 sociale huurwoningen per jaar. Deze groei is gebaseerd op oplevering van
gemiddeld 2.500 nieuwbouwwoningen per jaar (meerjarig gemiddelde) en vraagt een
intensieve samenwerking tussen corporaties en gemeente.

1.2

Actie: Lobby om het woningwaarderingstelsel aan te passen ter voorkoming van het wegstromen
van de gereguleerde huur én het verkleinen van het gat tussen gereguleerde huur en vrije sector
huur
Met het Rijk bespreekt Amsterdam de mogelijkheden om bestaande huurwoningen
betaalbaar te houden voor middeninkomens. In de Woondeal van de Metropoolregio
Amsterdam heeft dit geleid tot de volgende afspraken met het Rijk: De minister werkt een
noodknop uit en overweegt het maximeren van het aantal WOZ-punten binnen het
woningwaarderingstelsel. Dit laatste heeft de minister op Prinsjesdag 2019 aangekondigd. De
minister wil het aandeel van de WOZ-punten binnen de waardering van een woning
maximeren op één derde. Deze maatregel draagt bij aan het betaalbaar houden van
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huurwoningen voor met name lage middeninkomens. Over de noodknop ben ik met de
minister in gesprek.
1.3 Actie: Jaarlijks minimaal 1.500 middeldure huurwoningen laten bouwen
Conform het coalitieakkoord 2018-2022 is het aantal te bouwen middeldure huurwoningen
van 1.500 verhoogd naar gemiddeld 1.670. Dit is onderdeel van het Woningbouwplan 20182025.
1.4 Actie: Met de corporaties en de huurders afspreken dat vrije sector huurwoningen tenminste 25
jaar inflatievolgend worden verhuurd in het middensegment, ook na mutatie
In de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is afgesproken dat de gemeente werkt aan nieuw
beleid voor 'eeuwigdurende' (structurele) middeldure huur. Dit beleid wordt het eerste
kwartaal 2020 bestuurlijk vastgesteld.
1.5 Actie: Het stedelijke uitgangspunt voor de woningbouw-programmering is 4o% gereguleerde
huur, 40% middelduur (huur en koop) en 20% dure huur en koop. Per plangebied bepalen we welk
programma wordt gerealiseerd. Op korte termijn worden spelregels voor de uitvoering opgesteld
en ter bestuurlijke besluitvorming voorgelegd
De actie om 40 procent gereguleerde huur, 40 procent middelduur en 20 procent duurte
bouwen heeft dit college overgenomen in het Woningbouwplan 2018-2025. Dit is het
uitgangspunt bij elk woningbouwproject.
1.6 Actie: Er naar streven dat een significant deel van het middensegment in de nieuwbouw groter
wordt dan 70 m2
Er naar streven dat een significant deel van het middensegment in de nieuwbouw groter
wordt dan 70 m2 is in het Actieplan meer middeldure huur opgenomen. Waarbij significant
gedefinieerd is als 25 procent van de nieuwe middeldure huurwoningen.
1.7 Actie: 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 of gelijk is aan 35%
Deze actie is vervangen door de ambitie in het coalitieakkoord 2018-2022 om het percentage
sociale huur in de 22 gebieden op minimaal 45 procent (corporaties en particulieren) te
houden. In de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 hebben de drie partijen binnen de 22
gebieden geconcludeerd dat het acht gebieden betreft:
a. De Aker/Nieuw-Sloten/Sloten, Oud-Zuid, Buitenveldert/Zuidas, Centrum Oost, Centrum
West, IJburg/Zeeburgereiland
b. Oud-West/De Baarsjes en de Pijp/Rivierenbuurt
In de gebieden onder a. streven gemeente, corporaties en huurderskoepels naar een groei van
de sociale woningvoorraad van de corporaties. De mogelijkheden om groei te realiseren zijn
echter niet in elk van deze zes gebieden even groot. Voor alle acht gebieden is afgesproken
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dat corporaties terughoudend zijn in de verkoop van sociale huurwoningen. Verkoop van
sociale huurwoningen op IJburg/Zeeburgereiland is uitgesloten. Verkoop van sociale
huurwoningen in het gebied Centrum-West is niet toegestaan, tenzij aan een aantal specifieke
eisen wordt voldaan. De absolute voorraad sociale en middeldure huurwoningen in het bezit
van corporaties in de gebieden Oud-Zuid, Buitenveldert/Zuidas, Centrum-Oost,
llburg/Zeeburgereiland blijft in de periode 2020-2023 minimaal gelijk per gebied.
1.8 Actie: Voor de Strategische buurtontwikkeling per stadsdeel agenda's op hoofdlijnen vaststellen
Voor de Strategische buurtontwikkeling moeten per stadsdeel agenda's op hoofdlijnen
worden vastgesteld. Daarmee is deze actie uit de Woonagenda 2025 onderdeel van de
bestuursopdracht ontwikkelbuurten geworden. Op 21 november 2017 zijn de 32
ontwikkelbuurten vastgesteld door het college. De bestuursopdracht Ontwikkelbuurten is
geactualiseerd en is vastgesteld door het college en de raad. In alle buurten is de planvorming
gestart. Voor 16 buurten zijn principebesluiten vastgesteld: Geuzenveld-Slotermeer (11
buurten), H-Buurt, Molenwijk, Banne-Noord en Reigersbos. Bestaande ontwikkelbuurten en
nieuwe gebieden worden in stadsdeel Noord verbonden door de 'ongedeelde wijk' aanpak.
Deze aanpak wordt nu voor alle ontwikkelbuurten toegepast. De samenwerking van
corporaties, gemeente en huurderskoepels in de ontwikkelbuurten is bevestigd in de
Samenwerkingsafspraken 2020-2023.
Aanvullende acties voor voldoende woningen
1.9 Actie: Evalueren en herijken Actieplan meer middeldure huur
Het beleid voor de nieuwbouw van middeldure huurwoningen is in 2019 geëvalueerd. Deze
evaluatie was mede aanleiding voor aangaan van een intentieverklaring met beleggers (IVBN,
Vastgoed Belang), ontwikkelaars (Neprom), gesteund door de Amsterdamse
woningcorporaties.
1.1oActie: Met corporaties (via Samenwerkingsafspraken) en beleggers (via overleg) Amsterdamse
huurwoningen betaalbaar houden voor middeninkomen
In de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is vastgelegd dat alle middeldure huurwoningen
worden aangeboden met een huurprijs tussen c 720,42 en c 1.009(prijspeil 2019) en dat de
gemiddelde aanvangshuur bij nieuwe verhuringen van woningen in het middeldure segment
gemiddeld c 901 bedraagt (prijspeil 2019). Om verhuur in het middensegment te stimuleren is
tevens afgesproken dat de gemeente geen aanvullende erfpachtafdracht in rekening brengt
voor woningen die na liberalisatie in het middensegment worden of zijn verhuurd. Hier staat
tegenover dat de gemeente de aanvullende erfpachtafdracht die corporaties betalen bij
verhuur in het dure segment per a januari 2020 verhoogt van 20 procent naar 27 procent. Met
beleggers en ontwikkelaars heeft de gemeente afspraken gemaakt om onder meer de
bouwproductie op stoom te houden en de huurverhoging voor bestaande particuliere
huurwoningen in handen van deze beleggers te matigen.
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imActie: De investeringscapaciteit van de Amsterdamse corporaties onderzoeken en verbeteren
De investeringscapaciteit van de Amsterdamse corporaties is te klein om de
volkshuisvestelijke opgaven in Amsterdam en regio aan te kunnen. In de aanloop naar de
ondertekening van Woondeal tussen de MRA en het Rijk is dit door het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw in juli 2019 bevestigd. Samen met de Metropoolregio Amsterdam
(MRA), het Rijk en de corporaties worden in 2019 en 2020 in het kader van de Woondeal de
kansen verkend om de investeringscapaciteit te vergroten. Daarnaast werkt Amsterdam
samen met de G4 + Eindhoven aan kennisuitwisseling en gezamenlijke voorstellen om de
positie van de corporaties in deze steden te verbeteren. Vooruitlopend op de evaluatie van de
verhuurderheffing door het Rijk blijft het college samen met de corporaties en andere
gemeenten benadrukken dat een groot deel van de beperkingen van de investeringscapaciteit
wordt veroorzaakt door de fiscale druk van de verhuurderheffing en de toegenomen
vennootschapsbelasting als gevolg van de ATAD-richtlijn.
1.12Actie: Verkennen alternatieve financieringsfaciliteit corporaties
Corporaties, gemeente en huurderskoepels onderzoeken hoe de gemeente een verdere
bijdrage kan leveren aan de investeringscapaciteit van de corporaties. Hiervoor verkennen de
partijen de mogelijkheden voor een alternatieve financieringsfaciliteit door de gemeente en
het wegnemen van belemmeringen op de investeringscapaciteit voor middeldure huur vanuit
de niet-DAEB-tak. De corporaties en de gemeente bespreken deze financieringsfaciliteit en
het investeren vanuit niet-DAEB gezamenlijk met het WSW. De gemeente is eventueel bereid
om in afwijking van de eigen gemeentelijke kaders middelen ter beschikking te stellen om de
omvang van de voorraad sociale en middeldure huurwoningen te vergroten. De afspraak is
opgenomen in de Samenwerkingsafspraken 2020-2023.
1.3.3Actie: Versnellen woningbouw Metropoolregio Amsterdam (woningbouwimpuls)
Amsterdam maakt in Metropoolregio-verband afspraken over de woningproductie.
Amsterdam is hiervan bestuurlijk trekker. Het versnellen van de bouwproductie in de regio is
in het directe belang van de Amsterdammer. Uit het onderzoek Wonen in de metropoolregio
Amsterdam (Wimra) blijkt dat niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook in onze
buurgemeenten een tekort is aan betaalbare woningen. Door monitoring, gezamenlijk
aanpakken van knelpunten, een flexibele schil van personeel, de inzet van een tknelpuntenpor
door de provincie en de inzet van het Rijk met betrekking tot bereikbaarheid en wet- en
regelgeving, is het bouwtempo opgevoerd. Samenwerking in de regio is cruciaal voor een
goede aanpak van de problematiek op de woningmarkt. Met het Rijk is in het kader van de
Woondeal afgesproken het hoge tempo van gemiddeld 15.000 per jaar (waarvan 7.500 voor
Amsterdam) vast te houden onder voorwaarden van middelen om de bestaande voorraad
betaalbaar te houden en het verbeteren van de investeringscapaciteit van de corporaties.
1.24Actie: Onderzoeken langer sociaal houden van sociale huurwoningen van particulieren
Om ervoor te zorgen dat -qua betaalbaarheid- gemengde wijken ook op de lange termijn
gemengd blijven, is het verlengen van de minimale instandhoudingsterrnijn voor (particuliere)
sociale woningen een terugkerende vraag. De Amsterdamse corporaties geven aan dat een
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langere generieke minimale instandhoudingstermijn een positief effect kan hebben op de
positie van corporaties in transformatiegebieden. Onderdeel van de hierboven genoemde
afspraken tussen gemeente, IVBN, Neprom en Vastgoedbelang is dat de gemeente de
uitpondtermijn voor sociale huur gaat verlengen van 15 naar 25 jaar.
1.15Actie: Een Actieplan wooncoöperaties uitwerken en implementeren
Om de positie van wooncoöperaties te versterken, gaat het college initiatieven actiever
stimuleren en faciliteren. In het coalitieakkoord 2018-2022 is aangegeven dat er meer ruimte
moet komen voor de wooncoöperatie, zowel in de sociale voorraad als in de middeldure
huurvoorraad. Daarom is onder meer het Actieplan wooncoöperaties Amsterdam door het
college vastgesteld. Dit plan wordt de komende tijd verder geïmplementeerd.
Woningbehoefte en -wensen onderzoeken bij woonwagenbewoners
De gemeente is gestart met een woonbehoefte en -wensen onderzoek onder
woonwagenbewoners. De resultaten worden begin 2020 verwacht. De onderzoeksresultaten
dienen als input voor het nieuw op te stellen beleidskader. Het beleidskader wordt in het
tweede kwartaal van 2020 opgesteld en in het derde kwartaal van 2020 behandeld in de
raadscommissie en de gemeenteraad.
Zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw en nieuwbouw onderzoeken
In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat binnen de wettelijke mogelijkheden een
zelfbewoningsplicht wordt ingevoerd voor de nieuwbouw. Een zelfbewoningsplicht in de
bestaande bouw kan Amsterdam niet zelf invoeren, daarover is de gemeente in gesprek met
het Rijk. Op Prinsjesdag 2019 kondigde de minister aan dat ze onderzoek gaat doen naar een
zelfbewoningsplicht bij bestaande koopwoningen. In november 2019 gaf het Rijk vervolgens
aan verschillende sporen verder te gaan uitwerken en voor te leggen aan economisch en
juridisch experts. De minister van Binnenlandse Zaken wil deze maatregel in samenhang met
een aantal andere maatregelen (excessieve huren in de vrije sector, boetes voor te hoge huren
en een verhuurvergunning) bekijken. Bij nieuwbouw is het wel mogelijk eisen te stellen. Het
college heeft dit uitgewerkt in het beleidsvoornemen 'Nieuwbouw koopwoningen voor
eigenaar-bewoners' en dit beleidsvoorstel ligt nu ter inspraak. Naar verwachting zal het
definitieve beleid voor nieuwbouw koopwoningen voor het zomerreces 2020 door het college
worden vastgesteld.
i.i8Actie: Een onderzoek starten naar de voorwaarden voor woningvorming/splitsen in
appartementsrechten/samenvoegen
Er is sprake van woningvormen als een zelfstandige woning wordt verbouwd tot meerdere
zelfstandige woningen. Van splitsen is sprake wanneer een gebouw met woningen wordt
gesplitst in appartementsrechten, daarmee worden de woningen individueel verkoopbaar.
Van samenvoegen is sprake wanneer meerdere woonruimten worden samengevoegd tot
minder woonruimte(n). Na vaststelling van de Huisvestingsverordening 2020 onderzoekt het
college of er aanleiding is het beleid voor woningvormen/splitsen/samenvoegen aan te
passen. Daarbij wordt gekeken naar het effect van het huidige beleid (en externe
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ontwikkelingen) op de woningvoorraad en de leefbaarheid. Het college gaat hiervoor in
gesprek met verschillende belanghebbenden.
2.19Actie: De aanpak woonfraude in sociale huurwoningen samen met partners verder ontwikkelen
Amsterdam wil samen met de corporaties een woonfraude aanpak ontwikkelen die verder
gaat dan de aanpak in de afgelopen jaren. Daarnaast is samenwerking met andere partners
zoals het Rijk en de politie van groot belang. Daarbij is het noodzakelijk dat woonfraude
gerichter wordt onderzocht en aangepakt. Om dit te bereiken onderzoeken de gemeente
Amsterdam en de corporaties gezamenlijk adressen waarbij een vermoeden is van
woonfraude. Tevens wordt een integraal, data-gestuurd adresonderzoek ontwikkeld. Om alle
acties inzichtelijk te maken is een Plan van aanpak woonfraude opgesteld.
1.20

Actie: Nogmaals een onderzoek uitvoeren naar de omvang van speculatieve leegstand

Eind 2019 is het college gestart met een nieuw onderzoek naar speculatieve leegstand in
Amsterdam. Er heeft twee keer eerder een onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat
speculatieve leegstand beperkt van omvang is. Om een vinger aan de pols te houden wordt dit
eens per twee jaar opnieuw onderzocht, waarbij ook wordt gekeken in welke mate woningen
worden opgekocht door buitenlandse investeerders.
1.21 Actie:

Een registratieplicht voor toeristische verhuur van woonruimte invoeren

Om uitvoering te geven aan de Wet toeristische verhuur van woonruimte wordt samen met de
gemeenten Den Haag, Rotterdam en Utrecht gewerkt aan een landelijk registratiesysteem.
Dit moet er voor zorgen dat het aanbod van toeristische verhuur in woningen zichtbaar wordt
en dat er bij overtredingen gehandhaafd kan worden. Los hiervan heeft een recente uitspraak
van de Raad van State voor nogal wat opschudding gezorgd rondom het gemeentelijke beleid
rondom toeristische verhuur, specifiek aangaande de vrijstelling voor een
onttrekkingsvergunning voor vakantieverhuur. Het college beziet momenteel de
consequenties van de uitspraak en de samenhang met de Wet toeristische verhuur.
1.22

Actie: Een onderzoek naar een gebiedsverbod voor vakantieverhuur uitvoeren
In de Huisvestingsverordening 2020

is

de mogelijkheid opgenomen om een of enkele

gebieden aan te wijzen waar een verbod op vakantieverhuur gaat gelden. Uitgangspunt is dat
alleen gebieden zullen worden aangewezen waar, ondanks eerdere maatregelen, de druk van
het toerisme op de woningvoorraad en de leefbaarheid te groot is. Momenteel wordt
onderzocht welke gebieden in aanmerking komen. Dit is in december 2019 besloten in de
gemeenteraad.
1.23Actie: Het invoeren van een bed & breakfast -vergunning en het wijzigen van de voorwaarden voor
bed & breakfast
Om verdere groei van het aantal bed & breakfasts in Amsterdam te beperken is in de
Huisvestingsverordening 2020 een vergunningstelsel voor bed & breakfast opgenomen. In alle
99 wijken in Amsterdam wordt een maximum gesteld aan het aantal bed & breakfasts dat in
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aanmerking kan komen voor een vergunning. Ook wordt een aantal voorwaarden gewijzigd.
Dit is in december 2019 besloten in de gemeenteraad.
1.24 Actie: Amsterdam is trekker van een netwerk met andere Europese steden over de toeristische
verhuur van woonruimte
Amsterdam is trekker van een netwerk van Europese steden over toeristische verhuur in
woningen. Een groot aantal steden in Europa hebben zich al aangesloten en het netwerk
groeit nog steeds. Het doel is onder meer kennis delen en het ontwikkelen van gezamenlijke
acties.
1.25Actie: Tijdelijke woningen voor economisch daklozen
Het aantal economisch daklozen groeit: gewone Amsterdammers die hun woning kwijt zijn en
geen nieuwe woning kunnen vinden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die gescheiden zijn of
werkloos geraakt zijn, zaken waar veel mensen mee te maken kunnen krijgen. Deze mensen
moeten niet op straat komen te staan, afglijden en in intensieve zorgtrajecten belanden. Een
tijdelijke woning is een eerste stap om dit te voorkomen. De Amsterdamse woningcorporaties
starten in samenwerking met de gemeente en de Regenboog Groep een pilot waarin een deel
van de voorraad tijdelijk verhuurde woningen van de corporaties toegankelijk wordt voor
economisch daklozen. Deze aanpak richt zich op de economisch daklozen die voldoen aan drie
voorwaarden: zij hebben regiobinding met Amsterdam, geen meeverhuizende kinderen en zij
zijn zelfredzaam (geen beschikking voor MO/BW). Het gaat om woningen die op de nominatie
staan voor sloop of grootschalige renovatie en om die reden tijdelijk verhuurd worden. Deze
woningen zouden normaliter verhuurd worden aan starters, jongeren en studenten. De
corporaties verwachten rond de zomer van 2020 de eerste deelnemers geplaatst te hebben
op. Ze stellen maximaal 200 woningen gefaseerd beschikbaar en creëren daarmee 400 tot 500
woonplekken. Per woning worden twee personen geplaatst. De deelnemers ontvangen
activerende ondersteuning vanuit het bestaande hulpaanbod. De ondersteuning is gericht op
het vinden van een structurele woonoplossing, binnen of buiten Amsterdam. Zodra deze 200
woningen verhuurd zijn, evalueren alle betrokken partners de resultaten. Op basis van deze
evaluatie wordt gezamenlijk besloten of en hoe wordt doorgegaan met deze aanpak.

2.

Acties voor betaalbare woningen

2.1 Actie: Een onderzoek starten naar de vermogenstoets voor de toewijzing van gereguleerde
huurwoningen
Hoewel de vermogenstoets praktisch uitvoerbaar is, is de vermogenstoets niet ingevoerd. Het
aantal huishoudens met een laag inkomen dat een groot vermogen heeft is klein en woont
grotendeels in een koopwoning. Het resultaat weegt niet op tegen de extra benodigde
capaciteit en mogelijk negatieve effecten zoals minder doorstroming.

2.2

Actie: De huidige wijze van het verloten van gereguleerde huurwoningen van corporaties
beëindigen
De huidige wijze van het verloten van corporatiewoningen is beëindigd. Loting wordt sinds
2018 alleen nog toegepast bij maximaal 25 procent van de jongerenwoningen.
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2.3 Actie: Betere slaagkans voor mindervaliden voor een nultredenwoning
De slaagkans voor mindervaliden voor een nultredenwoning is verbeterd. In WoningNet is een
woninglabel voor lager gelegen woningen opgenomen (nultreden en 1-hoog). In de
huisvestingsverordening is in artikel 2.4.7 de bijzondere volgordebepaling voor die woningen
opgenomen. In eerste instantie komen in aanmerking urgenten met medische beperkingen, in
tweede instantie woningzoekenden in het bezit van een beschikking, afgegeven op grond van
de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij verhuizing naar een lager gelegen woning is
geïndiceerd om tegemoet te komen aan medische beperkingen en ten derde mensen van 65
jaar en ouder. Daarna krijgen de kandidaten van 65 jaar en ouder voorrang. Hierdoor is de
gemiddelde inschrijfduur van starters bij deze woningen ook lager geworden (7,3 jaar) dan het
gemiddelde voor alle gereguleerde huurwoningen (10,5 jaar).
2.4 Actie: Introduceren van de mogelijkheid om zorghuisvesting te labelen met een zorglabel en actief
stimuleren dat seniorencomplexen en zorghuisvestingslocaties, die daarvoor geschikt zijn,
verbreed worden naar complexen met zorg en zelfstandig wonen
Een openstaande actie is de introductie van een zorglabel. De bedoeling hiervan is actief
stimuleren dat seniorencomplexen en zorghuisvestingslocaties, die daarvoor geschikt zijn,
verbreed worden naar complexen met zorg en zelfstandig wonen. Deze complexen worden
ook bereikbaar voor andere (kwetsbare) groepen dan ouderen alleen. Het idee van een
'zorglabel' moet verder worden uitgewerkt in het kader van de wijziging van de
Huisvestingsverordening 2020 in 2021.
2.5 Actie: In overleg met de regiogemeenten over het instellen van regionale bindingseisen
In het kader van de woonruimteverdeling is Amsterdam het gesprek met de regiogemeenten
aangegaan over het instellen van regionale bindingseisen. Het verkennen van de
mogelijkheden om regionale bindingseisen in te voeren is opgenomen in de
Uitgangspuntennotitie fundamentele herziening woonruinnteverdeling. De uitgangspunten
worden verder uitgewerkt naar een voorstel voor een nieuwe woonruinnteverdeling. Inzet is
om in het najaar van 2020 een beleidsvoorstel ter vaststelling in alle gemeenteraden in de
regio voor te leggen. In het voorjaar van 2020 worden de raadsleden geconsulteerd over de
uitwerking op hoofdlijnen.
2.6 Actie: Plan maken voor ouderenhuisvesting en jongeren- en studentenhuisvesting
Het nieuwe Programmaplan ouderenhuisvesting 2019-2022 is op 14 februari 2019 unaniem
vastgesteld door de gemeenteraad. Het programma ouderenhuisvesting focust op het
verbeteren van de condities voor ouderenhuisvesting in verschillende woonvormen,
individueel zelfstandig wonen in de 'normale' voorraad 2: geclusterd zelfstandig wonen en 3:
wonen in zorghuisvesting.
Het Plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019-2022 is in het voorjaar 2019 door de raad
vastgesteld. Het bestaat uit verschillende ambities. Eén van deze ambities is het realiseren van
10.500 jongeren- en studentenwoningen in de regio en in Amsterdam. Specifiek voor het
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stimuleren van studentenhuisvesting is in maart 2019 in aanvulling op het Plan jongeren- en
studentenhuisvesting 2019-2022, het Convenant studentenhuisvesting afgesloten met
onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en een vertegenwoordiging van studenten. Dit
lokale convenant sluit aan bij het landelijk Actieplan studentenhuisvesting 2018-2021 dat op 4
oktober 2018 is ondertekend door de G4, het Ministerie van BZK, diverse netwerkorganisaties
en landelijke belangenbehartigers van onderwijsinstellingen en studenten. De ondertekenaars
committeren zich om tot en met 2022 9.400 wooneenheden voor studenten te realiseren in
Amsterdam en de regio.
2.7 Actie: Met de corporaties en de huurders nieuwe afspraken maken over de huisvestingsopgave

voor kwetsbare groepen
Met de corporaties en de huurders wil de gemeente nieuwe afspraken te maken over de
huisvestingsopgave voor kwetsbare groepen. In de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is
afgesproken dat de corporaties jaarlijks 1.800 van de reguliere sociale verhuringen toewijzen
aan kwetsbare doelgroepen. Via het Programma huisvesting kwetsbare groepen wordt
gemonitord of het aanbod passend is en of bijstelling nodig is. Ook oriënteert het college zich
op de mogelijkheden om geclusterde woningen voor kwetsbare mensen te realiseren, en te
kijken of verschillende doelen als het realiseren van voldoende woonruimte en het aanbieden
van goede begeleiding en zorg, gezamenlijk kunnen worden bereikt.
2.8 Actie: Een onderzoek starten naar de uitvoerbaarheid van een huisvestingsvergunning voor
middeldure huur
Een van de acties voor meer middeldure huur was het starten van een onderzoek naar de
uitvoerbaarheid van een huisvestingsvergunning. Per 1januari 2018 is een vergunning voor
nieuwbouw opgenomen in de Huisvestingsverordening 2016. De gemeente hanteert een
inkomenseis zodat huishoudens met een inkomen tot €61.707 (prijspeil 2020) voorrang
krijgen. Per a januari 2020 zijn in de Huisvestingsverordening 2020 een aantal aanvullende
voorrangscriteria vastgelegd. Dit betreft voorrang voor gezinnen, lage middeninkomens en
doorstromers. De gemeente werkt de uitvoering van deze criteria verder uit samen met
woningcorporaties en beleggers. Verder wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn
voor een huisvestingsvergunning voor middeldure huur in de bestaande bouw.
2.9 Actie: Een onderzoek starten naar een voorrangsregeling voor middeldure huur voor

woningzoekenden uit de zorg, het onderwijs en de politie
Het onderzoek naar leraren en zorgmedewerkers is afgerond, dit heeft geleid tot een
experiment dat loopt tot eind 2019. Mede aan de hand van de opgedane kennis is in de
Huisvestingsverordening 2020 een voorrangsbepaling voor beide beroepsgroepen
opgenomen voor gelabelde woningen. Dit traject maakt deel uit van de Aanpak intersectorale
samenwerking personeelstekorten in de maatschappelijke sector. In de
Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is opgenomen dat jaarlijks 50-loo sociale huurwoningen
en 50-loo middeldure huurwoningen beschikbaar worden gesteld voor onderwijs- en
zorgmedewerkers. Met IVBN is afgesproken dat hun leden jaarlijks 200 middeldure
huurwoningen zullen toewijzen aan deze beroepsgroepen. De leden van Vastgoed Belang
zullen in aansluiting op de Huisvestingsverordening per jaar ten minste 100 huurwoningen met
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een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens en middeldure huurwoningen aanbieden aan
door de gemeente aan te wijzen beroepsgroepen. Er wordt nog onderzocht of het wenselijk is
om ook de politie en handhavers toe te voegen aan de voorrangsregeling.
2.10 Actie: Voor grote woningen een bezettingsnorm of algemene voorrang voor gezinnen invoeren
De bezettingsnorm of algemene voorrang voor gezinnen is ingevoerd per 1januari 2018.
Corporaties labelen consequent voor grote (vanaf 70 m2 woonoppervlak) en kleine gezinnen
(61-70 m2). Tot 2018 werden de gewilde grote woningen vaak toegewezen aan kleine
huishoudens (zonder kinderen) met de hoogste inschrijfduur. In 2018 is de inschrijfduur van
starters in gezinswoningen dichtbij het gemiddelde komen te liggen (io,a jaar bij grote en 11,1
bij kleine gezinswoningen). Gezinnen met minderjarige kinderen kunnen hierdoor sneller aan
een woning komen dan huishoudens zonder kinderen in de leeftijd 28 tot 65 jaar. De
inschrijfduur bij woningen zonder (doelgroep)label ligt op 14,7 jaar.
2.11Actie: Met de corporaties en de huurders bekijken of en op welke wijze flexibel huren en/of
woonarrangementen ingezet kunnen worden
In de eerste helft van 2019 heeft de gemeente Amsterdam samen met partners de
mogelijkheden voor een experiment 'Flexibel huren 2.0' verkend. Doelstelling van het
experiment is het bevorderen van de doorstroom in de sociale en rniddeldure huursector. Het
voornaamste knelpunt bij het experiment is dat de landelijke wet- en regelgeving, zoals de
strikte scheiding tussen het DAEB- en niet-DAEB-bezit van corporatie, onvoldoende ruimte
biedt voor de uitvoering. Het opheffen van deze blokkades valt buiten de invloedssfeer van de
gemeente en corporaties. Er is momenteel geen mogelijkheid om de kennis die is opgedaan in
een alternatief experiment te benutten. We volgen de ontwikkelingen rondom deze regels
nauwgezet en zodra de regels wél mogelijkheden bieden wordt het experiment weer
opgepakt.
Aanvullende acties voor betaalbare woningen
2.12 Actie: Het invoeren van gewijzigde voorwaarden voor kamerverhuur en inwoning

Het college vindt kamerverhuur belangrijk en wil dit mogelijk maken, maar onder bepaalde
voorwaarden en met een vergunningplicht. In de Huisvestingsverordening 2020 zijn enkele
wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is het invoeren van quota voor het aantal
te verlenen vergunningen. Andere wijzigingen zijn het afschaffen van de geluidsnormen bij
omzetten naar drie kamers, het invoeren van een individueel huurcontract en een maximum
van één volwassene per kamer. Er wijzigen ook een aantal regels voor inwoning om het
onderscheid tussen kamerverhuur en inwoning te verduidelijken. Inwoning wordt beperkt tot
één huishouden en is alleen toegestaan als de hoofdbewoner(s) de woning minimaal twee jaar
alleen heeft bewoond (met uitzondering van inwoning van eerste- of tweedegraads familie of
mantelzorg). Dit is in december 2019 besloten in de gemeenteraad.
2.13Actie: Deelnemen aan het programma Fearless City Amsterdam
Het programma Fearless City Amsterdam richt zich op het versterken van de banden met
vergelijkbare steden, vanuit de analyse dat grote steden vaak voor dezelfde uitdagingen staan
en kunnen leren van elkaars oplossingen. Het programma richt zich op een aantal
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verschillende thema's, waarbij democratisering van de (wijk)economie centraal staat. In
november 2019 ontving het college de speciale VN-Rapporteur, Leilani Farha. Zij definieert
goede en betaalbare huisvesting voor iedereen als een mensenrecht en brengt steden bij
elkaar om dit recht realiteit te laten worden. In 2018 heeft het College het manifest Cities for
Adequate Housing ondertekend en samen met verschillende steden van over de hele wereld,
op 16 juli van dat jaar aangeboden aan de Verenigde Naties. De gebundelde kracht van deze
steden noemt Farha 'the Shift', afstand nemen en weg bewegen van speculatieve krachten op
de woningmarkt om woningen de functie te geven waarvoor ze bedoeld zijn. Het college wil
deze 'Shift' een stap verder brengen.
2.14 Actie: Uitvoering geven aan het Woonlastenakkoord, waardoor huishoudens met een minimum
inkomen een passende huur gaan betalen
Met corporaties, huurders en gemeente is de afspraak gemaakt om te zorgen voor een
passende huur voor mensen met een minimum inkomen en hoge woonlasten. Dit is
vastgelegd in het Woonlastenakkoord. Hierin hebben de partijen onder meer afgesproken er
voor te zorgen dat huishoudens in een sociale huurwoning met een minimum inkomen en een
hoge huur, op termijn een huur hebben op of onder de aftoppingsgrens. In de eerste drie
jaren, 2016 t/m 2018, is daar door de gemeente c 3,5 miljoen uit de armoedegelden aan bij
gedragen. Vanaf 2019 verlagen de corporaties de huur structureel en betalen de corporaties
die huurverlaging zelf. In 2016 hebben circa 9.400 huishoudens gebruik gemaakt van de
regeling, in 2017 en 2018 circa 7.400 huishoudens en in 2019 circa 6.200 huishoudens. Doordat
steeds meer huishoudens passend zijn gehuisvest neemt het aantal huishoudens dat gebruik
maakt van de regeling af. In de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is afgesproken dat
partijen de inzet voor de doelgroep van het Woonlastenakkoord voortzetten. Daarnaast gaan
gemeente, corporaties en huurderskoepels samen met het Nibud een onderzoek doen naar
woonlasten in Amsterdam om te toetsen of de juiste huishoudens in de stad worden
ondersteund.
2.15Actie: Woonruimteverdeling herzien
Met de gemeenten en corporaties in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en
Zaanstreek-Waterland wordt gewerkt aan herziening van de woonruimteverdeling. Op basis
van uitgangspunten die door de wethouders wonen en corporatiebestuurders zijn vastgesteld,
raadsconsultaties en een participatietraject wordt een voorstel verder uitgewerkt. Er moeten
meer woningen worden toegewezen aan de woningzoekende die dat het hardste nodig heeft.
De planning is om het voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling in het najaar van 2020
ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraden van de 15 gemeenten uit de regio. In het
voorjaar van 2020 worden de raadsleden geconsulteerd over de uitwerking op hoofdlijnen.
Daarbij is het van belang is om evenwicht te bewaren in de schaarste en wachttijden per
leeftijds- en doelgroep.
2.16 Actie: Vergroten van kennis en de handelingsmogelijkheden bij het voorkomen dakloosheid
De actielijn 'preventieve aanpak in het voorkomen van dakloosheid' is onderdeel van het
Programma huisvesting kwetsbare groepen. Met deze actielijn wordt de kennis en het
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handelingsrepertoire van Amsterdamse professionals in het sociaal domein bevorderd. Dit
gebeurt bijvoorbeeld door hen via De Woonwaaierte faciliteren in mogelijkheden en
instrumenten om beginnende woonvragen adequaat te helpen oplossen.
2.17Actie: Invoeren van voorrang voor Amsterdamse jongeren

De regeling 'Lokale voorrang voor Amsterdamse jongeren' is opgenomen in de
Huisvestingsverordening 2020. Dit is een lokale regeling. Kandidaten die in de afgelopen tien
jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingeschreven hebben gestaan in Amsterdam krijgen
voorrang op een jongerenwoning. Deze regeling voor lokale voorrang is niet van toepassing
op de jongerenwoningen die worden verloot of die op grond van urgentie via directe
bemiddeling worden toegewezen.
2.18 Actie: Een woontop voorjongeren organiseren

Het college vindt het belangrijk dat jongeren meedenken over huisvesting. In 2020 wordt een
Woontop georganiseerd met een grote diversiteit aan jongeren uit Amsterdam. Ook andere
stakeholders zullen welkom zijn op deze dag. Doel van de Woontop is kennisdeling,
ontwikkeling in woonwensen en -behoeftes evenals kansen op de Amsterdamse
woningmarkt. De resultaten van de Woontop worden met de gemeenteraad gedeeld.
2.19 Actie: Bevorderen geclusterd wonen voor ouderen

Amsterdam vergrijst. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder neemt het komend decennium
toe, waarbij met name de oudere groep van 75-plus groeit. Dit vraagt om extra zorg. Uit
onderzoek blijkt dat er met name in de sociale huur, maar ook in de middeldure huur, extra
aanbod van geclusterde woningen voor ouderen benodigd is. In dit nieuwe 'seniorenhofje' in
diverse verschijningsvormen wordt vaak gemengd gewoond met andere doelgroepen en
leeftijdscategorieën. Het college heeft op g juli 2019 een raadsbrief vastgesteld met daarin
acties die samen met de corporaties, zorgaanbieders, marktpartijen en ouderenorganisaties
worden opgepakt. In de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 tussen huurders, de
woningcorporaties en de gemeente is afgesproken dat plannen worden gemaakt om jaarlijks
250 zelfstandige

geclusterde sociale ouderenwoningen te realiseren. In 2020 wordt een

conferentie voor ouderenhuisvesting georganiseerd waar ook geclusterd wonen voor ouderen
aan bod komt.
2.20 Actie: Evalueren en verbeteren van de regelingen voor ouderen (Van Groot naar Beter en Van
Hoog naar Laag)

Het doel van de regelingen Van Hoog naar Laag en Van Groot naar Beter is het stimuleren van
de doorstroming van ouderen uit woningen met trap/zonder lift en van kleine huishoudens uit
grote woningen. Om goed uitvoering te kunnen geven aan de conclusies uit de evaluatie die in
2019 heeft

plaatsgevonden, volgt besluitvorming over de verbetering en monitoring van de

regelingen in het voorjaar van 2020.
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3.

Acties voor goede woningen

3.1 Actie: Besluiten of het Programma woningkwaliteit een structureel karakter krijgt
Vanaf 2019 heeft het Programma woningkwaliteit een structureel karakter gekregen. Over de
resultaten wordt jaarlijks gerapporteerd. Het uitvoeringsprogramma 2019 is vastgesteld.
Vanuit het Programma woningkwaliteit zet de gemeente zich in voor gezonde en veilige
woningen. Één van de dossiers die vanuit dit programma met veel aandacht wordt opgepakt
zijn de loden leidingen in woningen van voor 1960. Het doel van het college is alle loden
waterleidingen te laten verdwijnen uit Amsterdam, zodat iedereen weer onbezorgd water uit
de kraan kan drinken.
3.2 Actie: Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een Amsterdams registratiesysteem
woningkwaliteit. Een kosten- en batenanalyse is onderdeel van dit onderzoek
Een belangrijke voorwaarde voor het monitoren van de kwaliteit van woningen is een gedeeld
registratiesysteem voor verschillende vergunningen- en toezichtstaken. Op dit moment wordt
vanuit de wabo-taken een stadsbreed systeem geïmplementeerd.
3.3 Actie: De mogelijkheden onderzoeken om gericht bestuurlijke boetes aan huisjesmelkers op te
leggen en instrumenten zoals beheerovemame, onteigening of strafrechtelijke vervolging in te
zetten
Het onderzoek naar de mogelijkheden om gericht bestuurlijke boetes aan huisjesmelkers op
te leggen en instrumenten zoals beheerovername of sluiting op grond van de woningwet in te
zetten, is opgepakt. De beleidsnotitie is inmiddels vastgesteld. Amsterdam participeert in het
Rijkstraject goed verhuurderschap, waarmee gemeenten en het Rijk naar manieren zoeken
om goed verhuurderschap te bevorderen en huisjes melken tegen te gaan. In dit kader is de
gemeente Amsterdam gestart met de pilot Goed verhuurderschap waarvoor door het Rijk c
500.000 beschikbaar is gesteld. Doel van deze Amsterdamse pilot is onder meer om in de
praktijk ervaring op te doen met het instrumentarium en jurisprudentie op te bouwen. Na
afloop van de pilot is er meer inzicht in de (knelpunten bij) toepassing van dit
instrumentarium. Dit heeft eind 2019 geresulteerd in een eerste aanpassing van de
beleidsnotitie.
3.4 Actie: Met de corporaties en de huurders aanvullende duurzaamheidseisen afspreken voor
nieuwbouw
Amsterdam heeft er sinds een aantal jaren bij het Rijk aangedrongen op een aanscherping van
de EPC om daarmee nieuwbouw te kunnen realiseren die een klimaatneutrale stad dichterbij
brengt. Landelijk geldt een norm van <0,4. Amsterdam heeft met gebruikmaking van de Crisis
en herstelwet de norm aangescherpt tot < 0,2. Het Rijk heeft hiertoe besloten en de nieuwe
EPC van maximaal 0,2 geldt vanaf 18 februari 2019 voor alle nieuwbouwwoningen in onze
stad. Daarmee is bovenstaande actie niet meer nodig.
3.5 Actie: Met de corporaties en huurders aanvullende duurzaamheidsprestaties afspreken voor de
bestaande woningen. Hierbij een routekaart op te stellen waarbij de doelstellingen van het
klimaatakkoord van Parijs leidend zijn
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Het tweede deel van de routekaart klimaatneutraal is in voorbereiding en wordt in het eerste
kwartaal van 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De routekaart geeft
enerzijds een visie en strategie op een klimaatneutrale stad en de manier waarop alle partijen
daarin samenwerken. Daarnaast bevat het doelstellingen en activiteiten voor de verdere
verduurzaming van de woningvoorraad in samenhang met onder andere betaalbaarheid en
kwaliteit. In de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 hebben corporaties, gemeente en
huurderskoepels een aantal afspraken gemaakt over beoogde resultaten op CO2-reductie,
aardgasvrij, inzet op zonne-energie en labelstappen. Daarnaast zijn er veel afspraken gemaakt
over samenwerking om een versnelling in de verduurzaming te realiseren.
3.6 Actie: Behouden van de structurele middelen voor bewonersondersteuning en
belangenbehartiging
Het college heeft structureel middelen gereserveerd voor bewonersondersteuning en
belangenbehartiging waarmee deze actie is uitgevoerd. Voor wat betreft bewonersondersteuning: Stichting !WOON is gestart per 1januari 2017 en inmiddels in haar derde jaar.
De bewonersondersteuning is gericht op zowel huurders als eigenaar-bewoners en leden van
VvE's. De behoefte aan de dienstverlening is groot, mede door de druk op de woningmarkt. Er
is een toename van het aantal contacten, maar daarnaast vooral ook een toename van de
complexiteit: zowel van de hulpvragen, als van de dossiers als van de klanten zelf. De
tevredenheid over de dienstverlening is groot: het gemiddeld rapportcijfer is ruim een 8.
Voor wat betreft de belangenbehartiging van huurders: het college heeft in de afgelopen
periode moeten concluderen dat het momenteel niet reëel is te verwachten dat één
organisatie de belangen van alle Amsterdamse huurders gaat behartigen. De
belangenbehartiging van de Amsterdamse huurders vindt het college echter onontbeerlijk.
Gezien de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) de corporatiehuurders
vertegenwoordigt in de stad (zo'n 6o procent van de huurders) en het Huurdersnetwerk
Amsterdam (H NA) een groot deel van de overige huurders tot haar netwerk kan rekenen
(waaronder een deel van de particuliere huurders), vertegenwoordigen deze twee organisaties
samen het overgrote deel van de huurders in Amsterdam. Daarom heeft het college besloten
deze twee organisaties subsidie te verlenen.
Aanvullende acties voor goede woningen
3.7 Actie: Een onderzoek uitvoeren naar de verhuurvergunning
Het college onderzoekt de mogelijkheden van een Amsterdamse verhuurvergunning. Het doel
van de verhuurvergunning is de gemeente een instrument te geven om op te treden tegen
verhuurders die slecht verhuurgedrag vertonen.
3.8 Actie: Inzet vanuit woningkwaliteit tegen de Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een agressieve invasieve plant die met zijn krachtige wortelgroei
schade veroorzaakt aan bouwwerken zoals funderingen. In 2019 zijn middelen beschikbaar
gesteld om de organisatie hierop in te richten en om deze exotische plant aan te pakken en
beheersbaar te houden. Deze middelen en de inzet richten zich vooralsnog op publiek bezit.
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3.9 Actie: Een onderzoek uitvoeren naar discriminatie op de woningmarkt
Recent landelijk onderzoek heeft aangetoond dat discriminatie op de woningverhuurmarkt
veel voorkomt. Met behulp van de inzet van mystery guests wordt onderzocht hoe groot het
probleem is op de Amsterdamse woningmarkt. Het onderzoek is in oktober 2019 gestart.
Verwacht wordt dat de resultaten in het tweede kwartaal van 2020 gedeeld kunnen worden.

Met deze Woonbrief voor het jaar 2020 heeft het college u willen informeren over de belangrijkste
acties binnen het woonbeleid van de gemeente Amsterdam. Er gebeurt veel en samen met onze
partners, regiogemeenten, rijksoverheid, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars,
huurderskoepels en huurdersverenigingen blijven we werken aan voldoende, betaalbare en goede
woningen voor de huidige en de toekomstige Amsterdammer. Het komende jaar zullen acties
afgerond worden en nieuwe acties in gang gezet worden. In 2021 volgt een nieuwe Woonbrief
waarin het college u een update geeft over het woonbeleid.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Laurens Ivens
Wethouder Wonen en Bouwen
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Bijlage Grafieken en figuren Woonbrief 2020
Figuur 1: Verdeling inkomensgroepen over de segmenten
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Bron: Wonen in Amsterdam 2019
Figuur 2: Verhuringen corporatiewoningen onder huurtoeslaggrens via WoningNet
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Bron: Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Jaarbericht 2019, tabel 31.
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Figuur 3: Indicatoren woonruimteverdeling gereguleerde huurwoningen van corporaties
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Figuur 4: Woningzoekenden en verhuurde woningen per leeftijdscategorie, 2018
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Figuur 5: Herkomst nieuwe huurders reguliere huurwoningen in Amsterdam
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Figuur 6: Verhuisbestemming Amsterdamse nieuwe huurders
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Figuur 7: Inschrijfduur van starters, aantal reacties en totaal verhuringen Amsterdam 2018
Inschrijfduur
starters (in jaren)

Woningtype / label

Verhuringen
totaal

Jongerenwoningen 18 - 23 jaar

4,9
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Jongerenwoningen 23 - 28 jaar

8,3
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Voorrang grote gezinnen (3 of meer kinderen)

10,1
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Voorrang kleine gezinnen (1 of 2 kinderen)
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5,6
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Woningen zonder label

14,7

3.262

Alle woningtypen totaal
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Verzamellabel (<60 m2 b.g., le

etage, met lift)*

*Aileen woningen waar uitsluitend het 'verzamellabel' gold, niet een combinatie van labels.
** Afwijkend totaal t.a.v. figuur 4 door verschil in peilmoment en uitsluiten van Wibo woningen.

Bron figuur 4, 5, 6 en 7: WoningNet
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Figuur 8: De gemiddelde WOZ-waarde (x a.000) van de Amsterdamse woningen.
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Bron: OIS Amsterdam fact sheet 'Minder grote stijging WOZ-waarde van Amsterdamse woningen,
april 2019. Voor 2019: officieus cijfer.
Figuur 9: Gemiddelde vraagprijs per vierkante meter, Amsterdam en Nederland
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Bron: Huizenzoeker.nl. Cijfers per december van elk jaar
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Figuur ao Vierkante meterprijzen in Amsterdam 2008 (links) en 2018 (rechts)
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Bron: https://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/

O 2004 +1,24%= 103,38
O 2003 +2,11% = 102,11
O 2002 Consumenten Prijs Index = 100

Figuur 11: Soort en aantallen me dingen woonfraude 2018
2016

2017

2018

2014

2015

Toeristische verhuur

403

834

1.332

Onderverhuur

688

733

690

710

697

Drugs

259

321

285

293

214

63

91

97

171

132

Soort melding

Lege woning
Kamerverhuur
Prostitutie en mensenhandel
Uitkeringsfraude
Totaal

1.772

1.433

141

120

120

208

285

67

79

55

68

53

44

44

27

25

33

1.675

2.222

3.245

2.847

2.606

Bron: Toezicht en Handhaving Wonen gemeente Amsterdam

