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Motie van het raadslid  Moorman  (PvdA), Nuijens (GroenLinks), Flenge (SP) en Van Soest (Pvd0) 

inzake stop verkoop en liberalisatie van corporatiewoningen in populaire gebieden 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 5 

April 2017 inzake de uitwerking van de Samenwerkingsafspraken 

(Gemeenteblad afd. 1, nr. 240); 

Overwegende dat: 

• In de samenwerkingsafspraken van 11 juni 2015 bij afspraak 13 is vastgelegd: "Voor 

wijken waar het aandeel sociale huurwoningen van de corporaties lager of gelijk is aan 

35% van de woningvoorraad (op dit moment zijn dat de wijken van Centrum en Zuid en 

de wijken IJburg/Zeeburgereiland, De Aker/Nieuw Sloten en Oud West/de Baarsjes) gaan 

we binnen een jaar op wijkniveau voorstellen doen voor de manier waarop de menging 

in die wijken kan worden gewaarborgd". 

Van mening dat: 

• Het voor de menging in deze wijken belangrijk is om het aandeel sociale 

corporatiehuurwoningen niet verder te laten dalen. 

• Dat het daarom wenselijk is te stoppen met de verkoop en liberalisatie van deze 

corporatiewoningen in deze gebieden. 

Constaterende dat: 

• De uitkomst van het bestuurlijk overleg op 2 maart 2017 tussen de gemeente, de 

huurdersvereniging Amsterdam en de corporaties over de uitvoering van 

samenwerkingsafspraak 13 laat zien dat er geen harde afspraak is gemaakt over een stop 

van de verkoop of liberalisatie in de gebieden 

• De wethouder tijdens de commissievergadering van 29 maart jl. heeft aangegeven dat hij 

deze afspraken wel had willen maken. 
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De leden van de gemeenteraad, 

M.Moorman 
J.Nuijens 
E. Flentge 

W. Van Soest 
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Besluit: 

Roept de corporaties op om in gebieden waar het aantal sociale huurwoningen onder de 

kritieke grens van 35% is gezakt, te stoppen met de verkoop en liberalisatie van 

corporatiewoningen 
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