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GemeenteRAAdsveRkiezinG 2014
Wat doen de politieke partijen voor huurders?

Op 19 maart kiezen Amsterdammers een nieuwe gemeenteraad. Voor 
wie het thema wonen zwaar laat wegen, de partijstandpunten over 

beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen op een rij.

lees verder op pag. 3 ►►
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PvdA
‘Flexibiliteit, maatwerk en 

marktwerking’
bescHIkbAArHeId
► Verkoop deel sociale huurwoningen
► Soepelere regels (tijdelijke huurcontrac-
ten); Amsterdams Hypotheekfonds moet 
bouw van (vooral) middeldure huur- en 
koopwoningen stimuleren
► Sociale woningbouw voornamelijk voor 
mensen met zorgproblemen, zoals alleen-
staanden met alzheimer
► Leegstaande kantoren tijdelijk verbouwen 
tot starterswoningen.
betAAlbAArHeId
► Puntenstelsel uitbreiden tot huur 1000 
euro.
en verder
► Shortstay: verhoging minimum aantal 
dagen
► Bouwen in Noord, Zeeburgereiland, Am-
stelkwartier, Zuidoost, Sloterdijk en het 
Westelijk Havengebied.

sP
‘Stop privatisering van zaken die 

van en voor ons allemaal zijn’
bescHIkbAArHeId
► Stop verkoop sociale huurwoningen
► Recht op terugkeer zittende huurders ook 
bij ingrijpende renovatie
► Geen antikraak en tijdelijke huur-
contracten 
► Bij elk nieuwbouwproject aanzienlijk deel 
sociale huur
► Bouwen ook voor middeninkomens

► Leegstaande kantoren en ruimtes boven 
winkels worden woningen en/of bedrijfjes
► Strengere handhaving woningonttrekking.
betAAlbAArHeId
► Geen markthuren, afschaffen verhuur-
dersheffing
► Puntenstelsel voor huurwoningen tot 1000 
euro
► Bij renovatie geen verplichte luxe ver-
nieuwing die huurprijs opdrijft
► Woningcorporaties houden rekening met 
mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag.
en verder
► Corporaties aanspreken op onderhouds-
verplichting
► Minder vergunningen voor shortstay.

red AmsterdAm
‘De gemeente moet voor haar 

bewoners opkomen’
bescHIkbAArHeId
► Stop verkoop sociale huurwoningen
► Geschikt gemeentelijk vastgoed wordt 
ouderenhuisvesting
► Leegstaande kantoorpanden ombouwen 
tot tijdelijke starterswoningen.
betAAlbAArHeId
► Geen sloop, wel renovatie
► Geen markthuren.
en verder
► Wonen en werken combineren
► Alleen nieuwbouw als er geen groen voor 
moeten wijken
► Meer waterwoon-locaties
► Kritisch naar kraakverbod kijken.

IngrId HIllaert en MartIne PIjPe

D
e crisisjaren hebben een zware wis-
sel getrokken op de creativiteit van 
landelijke en lokale politici. Werkelijk 
alles moest uit de kast om de staat-

schuld naar beneden te krijgen. Bij het snij-
den in budgetten en andere minder sympa-
thieke maatregelen zijn de sociaal zwakke-
ren het eerst aan de beurt. Dat is duidelijk 
zichtbaar bij de bezuinigingen in de zorg - en 
ook in het volkshuisvestingsbeleid. Woning-
bezitters en huurders worden tegen elkaar 
uitgespeeld. Zo is de verhuurdersheffing 
voor woningcorporaties, in het recent tot 
stand gebrachte Woonakkoord, in werkelijk-
heid een verkapte belastingverhoging.
Kortom, waakzaamheid is geboden. De ge-
volgen van de financiële crisis zal de wette-
lijke kerntaak van de sociale verhuurders 
ondermijnen: bouwen en beheren van huur-
woningen voor mensen met een lager inko-
men. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat de 
gemeente Amsterdam breed inzet op toeris-
me als economische aanjager.
Hierna, om u op weg te helpen bij uw stem-
keus in de gemeenteraadsverkiezing op 19 
maart, een greep uit de partijprogramma’s. 
Wat doen de lokale politici voor huurders?



Huurbrief 32 Huurbrief

Nelly Duijndam, nog heel even deelraads-
lid voor de SP, legt uit hoe het na de ver-
kiezingen gaat werken in de bestuurscom-
missie van de gemeenteraad.

Nelly Duijndam (SP) is sinds 2006 lid van de 
stadsdeelraad Centrum en sinds 2010 frac-
tievoorzitter. Na de verkiezingen verdwijnt 
de deelraad. Er komt een ‘bestuurscommis-
sie’ voor in de plaats, een commissie van de 
gemeenteraad. Nelly is lijsttrekker.
Wat gaat er in de praktijk veranderen? ‘Wij 
nemen geen besluiten meer, alleen de ge-
meenteraad doet dat straks nog’, legt Nelly 
uit. ‘De raad kan ons wel een mandaat ge-
ven om toch op bepaalde onderdelen beleid 
te maken. Maar meestal zal ons om advies 
gevraagd worden. De raad mag daarvan al-
leen om zwaarwegende redenen afwijken.’
Sommigen noemen de bestuurscommissies 
een wangedrocht. Nelly: ‘Ik begrijp die kri-
tiek wel. Mensen stemmen op een volksver-
tegenwoordiger, maar die heeft opeens 
geen bevoegdheden in de besluitvorming 
meer. Wij leggen verantwoording af aan de 
gemeenteraad, terwijl wij vinden dat we ook 
aan de kiezer verantwoording schuldig zijn.’
Ze zucht. ‘Ik wist het even niet. Hoe moet ik 
daarmee omgaan?’ De oplossing ligt, zoals 
het tot nu toe ging, in de SP-stijl: ‘De buurt is 
onze basis. En dat blijft zo. Bij ons is het: ac-
tie-fractie. Is ergens geen actie, dan doen 
we ook niet mee aan de verkiezingen.’
De SP’ers in de bestuurscommissies zullen 
op hoofdlijnen het partijprogramma van de 
gemeenteraadsfractie volgen. Dit is uitge-
werkt in herkenbare actiepunten per buurt 
(zie naschrift). In de ene buurt is horecaover-
last het hoofdprobleem, in een andere het 
verdwijnen van sociale huurwoningen. Nelly: 
‘Vergeten we iets? Laat het ons weten.’

Is de bestuurscommissie overbodig? Bewo-
ners kunnen direct naar de gemeenteraad 
stappen. ‘Dat is hun goed recht’, beaamt 
Nelly. ‘Wel is het zo dat de gemeenteraad 
niet tot in detail alles van alle buurten kan 
begrijpen. Maar wie weet, gaan bewoners 
straks eerst met de bestuurscommissie pra-
ten en over het besluit ook nog inspreken in 
de gemeenteraad.’
De SP is tegen verdere verkoop van sociale 
huurwoningen in Centrum. Ook steunt deze 
partij, samen met de PvdA, GroenLinks en 
D66, de strijd van Stop de Uitverkoop. Hun 
eis is dat er in de nieuwe versie van de ste-
delijke beleidsovereenkomst Bouwen aan 
de Stad wordt opgenomen dat de verande-
ringen in de woningvoorraad weer per wijk 
worden bij gehouden, in plaats van op het 
niveau van een groot marktgebied.
Nelly: ‘Ook huurdersparticipatie in renova-
tieplannen moet beter, dat is nu vaak een 
farce. Plannen moeten van onderop tot 
stand komen. De huurdersinbreng is hard 
nodig in het woonbeleid.’
Wat raadt Nelly bewoners aan als de be-
stuurscommissie er eenmaal is? ‘Blijf door-
gaan met ons signalen te melden van mis-
standen’, zegt ze. ‘De bestuurscommissie 
kan dat omzetten in een zwaarwegend ad-
vies. Het wordt zelfs gemakkelijk, omdat wij 
direct met de gemeenteraad praten; zaken 
blijven niet meer hangen bij het dagelijks be-
stuur. Dus ik zie ook kansen!’ Ze hoopt dat 
alle politici de buurtbewoners bij hun advie-
zen gaan betrekken. ‘Voor sommige partijen 
is dat misschien even wennen. Hoewel ze 
gekozen zijn en in principe het mandaat heb-
ben om namens de kiezer de gemeenteraad 
te adviseren, ligt er nu de uitdrukkelijke op-
dracht om te rade gaan bij de bewoners en 
ondernemers in de buurten.’

‘De buurt blijft 
          onze basis’Actieve huurders

in de Amsterdamse
binnenstad  |  Deel 18

Stadsdeel Centrum krijgt een ‘bestuurscommissie’, 
die de gemeenteraad gaat adviseren. Wat vinden de 
kandidaten van de eisen van Stop de Uitverkoop?

Verkiezingen: 

bestuurscommissie centrum
vervolg van pag. 1 ►►

Joop Lahaise
pvda

 Wij hebben altijd gepleit 
voor het bijhouden van de 
veranderingen in de wo-
ningvoorraad op stadsdeel-
niveau. ‘Marktgebied 1’ is te 
grofmazig; in onze visie, de 
ongedeelde stad, moet je 
ook op gebiedsniveau kijken. 
Als je voldoende aanbod in 
sociale huurwoningen wilt 
hebben, en dat mag nooit 
onder de 30 procent komen, 
dan moet je ook op die 
schaal kijken.
De PvdA is daarnaast voor 
menging. Ook de midden-
groepen moeten voldoende 
aanbod hebben. Maar als in 
een wijk te weinig aanbod 
voor de lagere inkomens 
overblijft, dan moet je terug-
houdend zijn met verkopen 
van huurwoningen. Wij zijn 
het eens met de voorstellen 
van Stop de Uitverkoop en 
zullen dat in onze adviezen 
aan de gemeenteraad laten 
weten. We blijven direct met 
de woningcorporaties pra-
ten, ook over verhuismoge-
lijkheden voor ouderen die 
kleiner, maar niet duurder 
willen wonen.

Jeanine van pinxteren
GroenLinks

 Voor ons is de ongedeel-
de stad heel belangrijk. Wij 
zijn ervan overtuigd dat wat 
de Amsterdamse binnenstad 
zo interessant maakt juist 
het gemengde karakter van 
wijken is. Alleen mensen 
met geld maakt een wijk 
saai. Bij het maken van nieu-
we stedelijke afspraken moet 
je ook differentiëren binnen 
‘marktgebied 1’, dat is een te-
recht punt van Stop de Uit-
verkoop. We zijn het niet 
eens met de VVD dat je in 
wijken met veel sociale wo-
ningbouw alles maar ver-
koopt. 
De invloed van het stadsdeel 
op het woonbeleid was ge-
ring. Duidelijk is wel dat de 
nieuwe bestuurscommissie 
tot doel heeft de kennis van 
de gemeenteraad over de 
binnenstad te vergroten. In 
Centrum is de meerderheid 
voor de ongedeelde stad en 
dat zal doorklinken in onze 
adviezen.

raphaëL van kraai
vvd

 De VVD steunt de eisen 
van Stop de Uitverkoop niet. 
Wij kiezen voor een gevari-
eerde woningmarkt met 
meer woningen voor mid-
deninkomens. Nu zijn er te 
veel sociale huurwoningen 
en een kwart daarvan wordt 
bewoond door scheefwo-
ners. Zij kunnen niet door-
stromen. De woningmarkt 
zit op slot. Corporaties kun-
nen met de verkoopop-
brengst van woningen op de 
Oostelijke eilanden elders 
investeren in nieuwbouw of 
renovatie. Of de binnenstad 
op die manier langzamer-
hand het domein van welge-
stelde burgers gaat worden? 
Dat zal niet zo’n vaart lopen 
met een percentage huur-
woningen van bijna 75 pro-
cent in dit deel van de stad. 
Amsterdam heeft bovendien 
stedelijke afspraken over 
woonbeleid en die hebben 
de instemming van alle par-
tijen in de gemeenteraad.

Mark van der veer
d66

 In Amsterdam-Centrum 
worden de onderkant en de 
bovenkant goed bediend, 
maar als je net te veel ver-
dient voor een sociale huur-
woning en te weinig om te 
kopen, kun je in het Cen-
trum niet meer terecht. Dat 
kan niet de bedoeling zijn. 
Ook voor ouderen zijn er te 
weinig woningen.
Maar liefst 65 procent van de 
huishoudens in de binnen-
stad heeft een inkomen on-
der de €34.500. Daarom 
vindt D66 dat die 15.000 
corporatiewoningen, een 
derde van het totaal, behou-
den moeten blijven. Niet 
verkopen! Temeer daar par-
ticuliere huurwoningen 
dankzij rijksregels nu in snel 
tempo geliberaliseerd wor-
den. Om toch het aandeel 
huurwoningen te vergroten 
zonder het resterende cor-
poratiebestand aan te tasten, 
zullen wij in onze adviseren-
de rol ook pleiten voor toe-
voeging van kleine wonin-
gen, boven winkels of in be-
drijfspanden. Ik begrijp de 
eisen van Stop de Uitver-
koop. Ook wij vinden dat je 
binnen het stadsdeel ge-
biedsgericht moet werken.

GroenLinks
‘Doe-het-zelf en duurzaam’

BeschikBaarheid
► Verkoop deel sociale huurwoningen 
► Bouwen voor middeninkomens (huur 
en koop)
► Grote rol ‘doe-het-zelvers’/actieve 
burgers die zelf willen (ver)bouwen
► Kantoorpanden worden woningen,  
30 procent sociale huur.
BetaaLBaarheid
► Inkomensafhankelijke huren
► Energiezuinig maken sociale huurwo-
ningen door isolatie. Gemeentelijke le-
ningen en subsidies.
en verder
► Drie hectare groene daken en daktui-
nen erbij
► Bouwen binnen de stad en op bedrij-
venterreinen, niet in de groene ruimte 
rondom Amsterdam
► Betere controle op Bed&Breakfast.

vvd
‘Ruimte voor de vrije markt’

BeschikBaarheid
► Versnelde verkoop sociale huurwo-
ningen, ook kleine (35m2) 
► Bouwen voor midden- en hogere seg-
ment, zonder verplichte 30 procent soci-
ale huur.
BetaaLBaarheid
► De markt bepaalt.
en verder
► Geen beperkingen aan het aantal te 
splitsen woningen.

d66
‘Ontregelen’

BeschikBaarheid
► Verkoop en liberalisering sociale 
huurwoningen, ook kleine 
huurwoningen (35 m2)
► Soepelere regelgeving bouw en 
hoogbouw
► Extra studentenwoningen in 
leegstaande kantoorpanden.
BetaaLBaarheid
► Marktconforme huur.
en verder
► Shortstay goed voor economie 
► In ruil voor versnelde woningisolatie 
mogen woningcorporaties meer wonin-
gen splitsen of samenvoegen.

gemeenteraadsVerkiezing 2014
Wat doen de politieke partijen voor huurders?
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Penningmeester (v/m) gevraagd
Het bestuur zoekt een actieve huurder die 
met cijfers overweg kan. De werkzaamhe-
den van de penningmeester zijn bij onze 
vereniging niet zo omvangrijk: eens per jaar 
de jaarrekening opmaken en de begroting 
opstellen. We gebruiken een eenvoudig 
boekhoudprogramma. Er is deskundige hulp 
beschikbaar om hiermee te leren werken. 
Voelt u zich geroepen? Neem dan contact 
op met Lineke Dammers via het secretariaat 
(zie colofon).

Uitbreiding bestUUr
Mieneke Demirdjian, Martine Pijpe en Vin-
cent van Doorn draaien mee in het bestuur. 
Boudewijn Snoeck is gekozen tot algemeen 
bestuurslid op de laatste ledenvergadering. 
Naar een nieuwe voorzitter, liefst met poli-
tieke ervaring, wordt nog gezocht.

mededelingen bestuur

Colofon
Huurbrief. Leden- en relatieblad van 
Huurdersvereniging Centrum.
NUMMER 48 - 11 maart 2014
redACtionele ondersteuning: Wijksteunpunt Wonen 
Centrum, www.wswonen.nl/centrum
seCretAriAAt: info@huurdersverenigingcentrum.nl 
of Elandsgracht 70, 1016 tx Amsterdam  
(ma t/m do 11-17 uur). T 020 420 9962, 
www.huurdersverenigingcentrum.nl
Het lidmaatschap kost €10 per jaar (stadspas-
houders € 7,50). De contributie betaling gaat per 
automatische over schrijving. Donaties zijn zeer 
welkom op giro 9110448 van Huurdersvereniging 
Centrum, onder vermelding van ‘Gift 2014’ plus uw 
adres en postcode.

Onno, hoe redt Red Amsterdam de 
sociale huursector? 
‘De problemen worden vooral in 

Den Haag veroorzaakt. De verhuurders-
heffing dwingt corporaties huren te ver-
hogen en huizen te verkopen. Dit is dis-
criminerend, het treft alleen de huur-
ders. Er gaat 14 miljard per jaar naar hy-
potheeksubsidie, slechts 4 miljard naar 
huurtoeslag. Ik heb artikelen in Het Pa-

rool gepubliceerd en blijf drammen in 
de raad. Zo kun je als kleine, lokale par-
tij toch invloed uitoefenen.’

Waarom maakt het je zo boos?
‘Dit huurbeleid is een regelrechte aan-
tasting van de persoonlijke vrijheid! 
VVD en D66 hebben hun mond vol 
over individuele vrijheid, maar zij ver-
kwanselen die juist. Mensen worden 

gemaakt tot huurslaaf en daarmee tot 
loonslaaf.’ Dit huurbeleid is kortzich-
tig: door steeds intelligentere automa-
tisering zullen er steeds minder banen 
nodig zijn, massawerkeloosheid ligt  
op de loer, wie kan straks nog de huur 
betalen?’

Het uitgebreide interview kunt u vinden 
op www.huurdersverenigingcentrum.nl

‘Dit huurbeleid is een regelrechte 
aantasting van de persoonlijke vrijheid’ 
Onno van Buuren is duoraadslid van Red Amsterdam, journalist, 
webredacteur FNV en studeerde volkshuisvesting aan de TU Delft


