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Jaargang 10, nummer 4, juli/augustus 2014 

 

In dit nummer o.a.: 
• In Memoriam Miep Plug 

• “Helft sociale huurwoningen naar voorrangsgroepen” overdreven 

• Van de bestuurstafel 

• College Amsterdam: Woningbouw op gang. Coalitieakkoord Wonen 

• Uitslag klantpanelonderzoek Eigen Haard: Betaalbaarheid 

 

 
 
Het nieuwe college van B&W in Amsterdam was nog niet geïnstalleerd of de oppositie legde de 
wethouders Laurens Ivens en Eric van den Burg het vuur al na aan de schenen. Samen met 
GroenLinks heeft de PvdA Amsterdam een interpellatie aangevraagd om duidelijkheid te krijgen over 
de plannen van het college met betrekking tot de sociale woningvoorraad. Wordt het aantal sociale 
huurwoningen nu wel of niet met 43.000 verminderd? Wie het weet mag het zeggen want voor de 
‘gewone’ burgers is het nog steeds niet duidelijk.  
De ambities van het college op het gebied van de sociale huursector staan in het coalitieakkoord. Die 
ambities liegen er niet om. Nu de uitvoering nog. De paragraaf over wonen met als titel ‘Woningbouw 
op gang’ is veelzeggend en is in deze editie opgenomen.  
 
Wat moeten we nu aan met de Parlementaire Enquête over Woningcorporaties? Van 4 juni jl. konden 
we meer dan zes weken waarnemen hoe politici over elkaar heen buitelden. We zagen aarzelende en 
draaiende ex-directeuren van corporaties (sommigen nog steeds arrogant), financieel deskundigen, 
toezichthouders en ex-toezichthouders, bestuursleden van overkoepelende organisaties etc. Op het 
laatst was er voor leken geen touw meer aan vast te knopen, maar wat is blijven hangen is de 
beschuldigende vinger naar de overheid ‘Die heeft niet zitten opletten en heeft verkeerde beslissingen 
genomen’. Nou zal dat misschien wel, maar dat is echt geen vrijbrief voor het gesjoemel met door 
hardwerkende huurders opgebrachte gelden die een totaal verkeerde bestemming hebben gekregen. 
Gelukkig maar dat ook geconstateerd kan worden dat het overgrote deel van de woningcorporaties in 
Nederland zich wel houdt aan de doelstelling: het bouwen en beheren van woningen voor de 
doelgroepen in de sociale huursector. De brief die directeur/bestuurder Nico Nieman daarover aan de 
huurders heeft geschreven geeft het vertrouwen dat Eigen Haard tot de laatste categorie behoort en 
we mogen zijn tekst toch wel als een oprechte uiting van bezorgdheid beschouwen.  
 
Wilt u weten wat er zich binnen HBO Argus afspeelt en wat er voor plannen zijn, lees dan vooral de 
rubriek Van de bestuurstafel. De redactie wenst u goede zomermaanden toe en een prettige vakantie. 
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=============================================================================  

´Helft sociale woningen naar voorrangsgroepen” overdreven 

“Bijna de helft van de sociale huurwoningen in Amsterdam gaat naar voorrangsgroepen. Dat blijkt uit 
cijfers van de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties”. Dit stond o.m. te lezen in de vorige 
editie van Argusogen. Het Parool en tal van andere nieuwsbladen en programma’s wijdde er een 
artikel aan want het was een alarmerend bericht. 
 
De bovenstaande bewering was voor NUL20, tijdschrift voor woonbeleid in de regio Amsterdam,  
reden tot twijfel en het blad ging op onderzoek uit. De conclusie: slechts een kwart van de vrijkomende 
sociale huurwoningen gaat naar voorrangsgroepen. Verwarrend, want ook dit cijfer is gebaseerd op 
gegevens van de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties. NUL20 raadpleegde ook de Dienst 
Wonen Zorg en Samenleving en kwam tot de lagere uitkomst. De cijfers zijn over 2013 en geven een 
verlaging te zien t.o.v. 2012 toen het percentage beduidend hoger was: 40%. Voor 2014 wordt wel 
weer een stijging verwacht.  
 
Het aantal urgentieverklaringen als gevolg van stadsvernieuwingsurgenten neemt beduidend af 
vanwege de crisis in de bouw. Daar staat tegenover dat het aantal verblijfsgerechtigden dat 
Amsterdam verplicht is te huisvesten, drastisch toeneemt. En er is een toename van urgenten door 
uitstroom uit instellingen voor maatschappelijke opvang. Het is dus niet uitgesloten dat de cijfers over 
2014 eerder op de helft dan op een kwart zullen uitkomen.  
Het hele artikel lezen? Ga naar www.NUL20.nl 
 
=============================================================================  
 

Meer of minder exemplaren Argusogen 
 
Bestaat uw bewonerscommissie uit meer dan vier leden en wilt u voor elk van hen en exemplaar van 
Argusogen ontvangen? Dat kan. Laat even weten hoeveel exemplaren u wilt hebben. Vergeet niet 
daarbij de naam van uw commissie te vermelden.  
Argusogen is ook te lezen via de website: www.hbo-argus.nl  
 

In Memoriam 

 

Ons bereikte het trieste bericht dat tijdens een vakantie in Zuid Spanje 
 

Miep Plug 
 

plotseling is overleden. Wat een vreselijke schrik moet dat voor de 
familie zijn geweest. 
 
Miep is actief geweest bij de oprichting van HBO Eigen Haard in de 
jaren negentig. Na de fusie van Eigen Haard met Olympus Wonen in 
2000 was ze mede-oprichter en bestuurslid van HBO Argus en ze was als 
zodanig betrokken bij de oprichting van Huurdersfederatie Alert in 2003. 
 
Miep heeft zich gedurende de periode van haar bestuurslidmaatschap ten 
volle voor onze organisatie ingezet en heeft altijd laten blijken dat de 
belangen van huurders haar zeer ter harte gaan. Wij zijn haar daarvoor 
zeer erkentelijk en hebben respect voor de manier waarop zij heeft 
geprobeerd de positie van huurders te verbeteren. 
 
HBO Argus heeft de familie gecondoleerd met het grote verlies. Wij 
wensen haar dierbaren veel sterkte toe bij het verwerken van deze 
gebeurtenis. 
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Informeren van de leden van bewonerscommissies  
HBO Argus wil het komende jaar leden van bewonerscommissies meer betrekken bij het werk van 
HBO Argus. Dit gaan we doen door elke twee weken een bericht naar de leden van de 
bewonerscommissies te sturen over bijvoorbeeld  

- Een tip over wat te doen bij een schouw, de afrekening van de servicekosten, bij groot 
onderhoud, renovatie of sloop / nieuwbouw, met het budget van de bewonerscommissie.  

- De activiteiten en standpunten van HBO Argus. 
- Leefbaarheid van de buurten. 
- Spreekuren van organisaties die ondersteunen en advies geven.  
- Ontwikkelingen bij Eigen Haard en dan vooral de afdeling Woonservice.  

 
Het eerste bericht zal na de zomer verstuurd worden. De berichten kunnen we u natuurlijk alleen 
toesturen als we uw e-mailadres hebben. Bent u lid van een bewonerscommissie en wilt u de 
berichten ontvangen, stuurt u ons dan een e-mail waarin staat van welke bewonerscommissie u lid 
bent. Van een aantal leden en van de meeste bewonerscommissies hebben we het e-mailadres al. 
Twijfelt u, stuur het dan toch nog toe. Van ons krijgt u dan de berichten toegestuurd. Ons e-mailadres 
is info@hbo-argus.nl.  
 
Verslagen overleg Bewonerscommissie met medewerkers Woonservice Eigen Haard 
In de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) is door een paar bewonerscommissies geklaagd over 
het laat ontvangen van de verslagen van de overleggen met de medewerkers Woonservice. Krijgt u 
de verslagen erg laat en heeft u dit al besproken met de medewerker van Eigen Haard maar het heeft 
geen effect, laat het HBO Argus weten. Vermeld wie de contactpersoon van uw bewonerscommissie 
is. Zij zullen daar dan via Eigen Haard op aangesproken worden. 
 
Overleg met Eigen Haard in juni jl. 
- Per jaar zijn er 50 à 60 gevallen van woningruil. Eigen Haard werkt aan een protocol voor maatwerk 
bij woningruil. Als we er iets meer over kunnen zeggen laten we het u weten. 
- Intern bij Eigen Haard zal besproken worden hoe de afhandeling van klachten en storingen van 
huurders in een gemengd complex goed geregeld kan worden. Huurders moeten met klachten en 
storingen bij Eigen Haard terecht kunnen. 
- Bij het onderwerp niet-gespecificeerde afrekeningen hebben we in het overleg voorbeelden gegeven. 
Er zijn ook vragen gesteld over de fondsen, die gevormd worden doordat teveel betaalde 
servicekosten niet meer uitbetaald worden aan de huurders. Het is niet duidelijk of deze fondsen per 
complex of organisatiebreed zijn. Het bestuur vindt dat bewonerscommissies inzage in de 
specificaties van de posten op de afrekening moeten krijgen.  
 
Koolmonoxidemelder piept 
- Mevrouw Hopman van Eigen Haard zal het ontbreken van een monitoringsysteem voor het laten 
vegen van de schoorsteen aankaarten bij de betreffende afdeling.  
- Huurders krijgen het advies om een piepsignaal van de koolmonoxidemelder niet te negeren. Hij 
piept niet voor niets. Gebeurt het in uw woning, doet u dan het volgende: 

1. Sluit ramen en deuren! 
2. Ga het huis uit en wacht buiten. 
3. Bel dan de brandweer.  

 
En geef dit ook door aan uw bewoners. 
 
Nelleke Lindhout 
voorzitter 
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Woningbouw op gang 
 
Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders in Amsterdam heeft de coalitieplannen 2014-
2018 (gesloten door de fracties van D66, VVD en SP) gepresenteerd. Voor de woningmarkt zijn de 
plannen in het kort:  
- Huiseigenaren kunnen erfpacht voortaan voor altijd afkopen.  
- Het aantal sociale huurwoningen ligt nu rond de 230.000. Dat aantal zal niet verder dalen dan 
187.000. Jaarlijks komen er zeker 500 woningen bij. Vanaf 2008 is de woningbouwproductie 
opgevoerd tot 5000 per jaar. 
 
Bovenstaande plannen zijn wel heel erg kort geformuleerd en dat zijn we eigenlijk van de politiek niet 
gewend. Daarom onderstaand de langere versie. In het coalitieakkoord staat:  
 
Meer beweging 
We willen naar een stad waar iedere Amsterdammer een betaalbaar huis kan vinden en naar een stad 
waar een ieder zich in thuis voelt. Ongeacht inkomen en gezinsgrootte en ongeacht hoe lang hij of zij 
al in Amsterdam woont. Daarom moet er weer beweging komen in de Amsterdamse woningmarkt. Het 
verder stimuleren van doorstroming is een belangrijke stap om mensen te helpen in hun zoektocht 
naar een geschikte woning. Om dat doel te bereiken kiezen we voor verregaande vernieuwing van het 
Amsterdamse woonbeleid. 
 
Sociale huurwoningen 
We verzekeren dat er op termijn voldoende woningen zijn voor Amsterdammers die een sociale 

huurwoning nodig hebben. Er moeten daartoe 
voldoende woningen zijn voor huishoudens met een 
inkomen onder de sociale huurgrens van 34.700 euro. 
Op dit moment zijn dat 187.000 huishoudens. Bij de 
sociale woningvoorraad zakken we dus niet onder 
187.000 woningen verspreid over de hele stad.  
Met de corporaties maken we afspraken over een 
gematigde huurontwikkeling zodat er voldoende 
woningen onder de huursubsidiegrens beschikbaar 
blijven. Om dat te bereiken moeten we geschikte 

huizen creëren voor mensen die nu in te kleine of juist te grote woningen wonen of die relatief 
goedkoop zijn.  
Er komen fors meer woningen bij in de stad. Binnen de sociale sector komen er minimaal 500 
woningen per jaar bij. Naast de bestaande corporaties stellen we Amsterdam ook open voor nieuwe of 
kleinere corporaties en partijen, die hier nog niet actief zijn. Daarnaast staan we welwillend tegenover 
nieuwe vormen van samenwerking om sociale woningbouw te realiseren. We gaan dat aanjagen via 
het Amsterdamse Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Corporaties die erin slagen te werken met 
minder overheadkosten en hun huurders betere en meer duurzame woningen bieden krijgen hierbij 
voorrang. Deze woningen worden in eerste instantie voor ouderen gebouwd, omdat deze groep na 
een verhuizing vaak een aantrekkelijke woning in Amsterdam achterlaat. Op die manier profiteren 
meerdere huishoudens van het bijbouwen van één extra woning.  
Voor middeninkomens gaan we stevig inzetten op een groter aanbod betaalbare huurwoningen. Dat 
doen we door meer ruimte te geven voor woningen met huren tussen de 700 en 1000 euro bij 
nieuwbouw. We spreken de verhuurders aan op passende huurbedragen. 
Leegstand pakken we aan. Als een corporatiewoning langer dan een half jaar in de verkoop staat, 
dient deze weer verhuurd te gaan worden. Dit kan gaan om zowel sociale huur als in de vrije sector. 
Langdurig achterstallig onderhoud door corporaties gaan we actief bestrijden. Sloop voor nieuwbouw 
is in de afgelopen periode vaak voor langere tijd uitgesteld, waardoor onderhoud uitblijft, de kwaliteit 
van woningen achteruit gaat en de onzekerheid bij bewoners toeneemt. Daarom gaan we een 
deadline koppelen aan toestemming voor sloop. 
Bewonersparticipatie, bijvoorbeeld bij grootschalige renovaties, laten we niet hoofdzakelijk aan de 
corporaties over. De bestuurscommissies, de ogen en oren van het stadsbestuur, krijgen hier een 
belangrijke rol in. Zij zullen dit in samenwerking met de bewoners gaan invullen. Daarbij staan de 
behoeften van de bewoners centraal. 
Bij de verkoop van woningen uit de sociale woningvoorraad gaan we op buurtniveau aantallen 
vaststellen, waarbij in buurten met weinig sociale huurwoningen minder mag worden verkocht, dan in 
buurten met een percentueel hogere voorraad.  

… Met de corporaties maken we afspraken over 
een gematigde huurontwikkeling zodat er 
voldoende 
woningen onder de huursubsidiegrens beschikbaar 
blijven. Om dat te bereiken moeten we geschikte 
huizen creëren voor mensen die nu in te kleine of 
juist te grote woningen wonen of die relatief 
goedkoop zijn… 
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In totaal willen we de bouwproductie opvoeren naar 5000 woningen per jaar in 2018. Een deel van de 
nieuw te bouwen woningen is specifiek gericht op jongeren en ouderen. 
 
Bewonersondersteuning 
Huurdersondersteuning gaan we verbreden naar bewonersondersteuning. Zo zullen de 
Wijksteunpunten Wonen ook hulp bieden aan mensen die na het kopen van een (corporatie-)woning 
aan een vereniging van eigenaren (VVE) deelnemen en mensen die een erfpachtcontract afsluiten. 
 
Nieuwe woonvormen 
Een aantal klassieke Amsterdamse regels over bewoning gaan we loslaten om te kunnen voldoen 
aan nieuwe wensen tot samenwonen, zoals het toestaan van huishoudens met meer dan twee 
volwassenen. Voorbeelden zijn bij elkaar wonende gescheiden gezinnen, woningdelers en 
zogenaamde kangoeroehuishoudens, waarbij ouderen met hun kinderen gebruik maken van een 
semi-gescheiden woning. 
 
Verduurzaming corporatiewoningen 
We gaan inzetten op een verdere verduurzaming van Amsterdamse woningen. Corporaties gaan we 
helpen met het verbeteren van hun woningbestand, bijvoorbeeld door het versoepelen van 
regelgeving. We gaan corporaties bijvoorbeeld helpen bij het doen van duurzame investeringen door 
afspraken te maken met huurders over hun energierekening. 
 
Erfpacht 
We gaan het erfpachtstelsel radicaal vernieuwen. In plaats van voortdurende erfpacht komt een 
systeem van eeuwigdurende erfpacht. Hiermee creëren we een toekomstbestendig en transparant 
systeem, dat eerlijker is voor de erfpachter. We gaan het zo inrichten dat de gemeente er op korte 
termijn geen financieel nadeel van heeft. Het college gaat op korte termijn een commissie van 
onafhankelijke deskundigen om advies vragen over de beste methode van grondwaardering en de 
huidige taxatiepraktijk. Op basis daarvan zal het college een voorstel maken voor eeuwigdurende 
erfpacht, dat dient ter vervanging van het huidige systeem. n het nieuwe stelsel komt geen recht op 
koop. Wel wordt het mogelijk om erfpacht af te kopen. Omdat eeuwigdurende afkoop dicht bij koop 
komt, zullen we geen volksraadpleging over dit onderwerp uitschrijven. Er komt een uitgewerkt 
voorstel om speculatie tegen te gaan. 
 
Bestemmingsplannen 
Om bewoners en ondernemers de mogelijkheid te 
geven sneller en gemakkelijker aanpassingen aan hun 
pand te maken, gaan we de termijnen waarbinnen 
wijzigingen op bestemmingsplannen moeten worden 
goedgekeurd verkorten. Hierover maken we nadere 
afspraken met de bestuurscommissies. Daarnaast 
gaan we bestemmingen van activiteiten die er binnen 
een plan mogen plaatsvinden verruimen. Dat zal 
bijvoorbeeld gebeuren door alleen nog maar te omschrijven wat niet gewenst is. 
We kijken kritisch naar de lange lijst van eisen die we stellen aan nieuw- en verbouw in Amsterdam. 
We sluiten aan bij landelijke eisen, tenzij er een duidelijke rationale is om aanvullende eisen te stellen. 
 
Vrijhavens 
Ook gaan we, op het gebied van bestemmingsplannen, experimenteren met vrijhavens: gebieden met 
beperkte regelgeving waar in korte tijd bedrijvigheid sterk gestimuleerd kan worden. 
 
Openbare ruimte en groen 
Door het sterk vergroenen van de openbare ruimte maken we de stad aantrekkelijker om erin te 
wonen, te werken en te verblijven. We gaan inzetten extra op groenstroken, groene ‘lopers’ en het 
creëren van een openbare ruimte die uitdaagt om te bewegen. Daarnaast creëren we nieuwe plekken 
voor stadslandbouw en volkstuinen, bijvoorbeeld aan de rafelranden van de stad. 
 
Tot zover het coalitieakkoord.  
Zullen bovenstaande plannen met Laurens Ivens van de SP als Wethouder Wonen aan het roer 
worden uitgevoerd? We zijn benieuwd en we blijven de ontwikkelingen volgen. Over vier jaar volgt de 
afrekening door de kiezers.  

… Bewonersparticipatie, bijvoorbeeld bij 
grootschalige renovaties, laten we niet 
hoofdzakelijk aan de corporaties over. De 
bestuurscommissies, de ogen en oren van het 
stadsbestuur, krijgen hier een belangrijke rol in. Zij 
zullen dit in samenwerking met de bewoners gaan 
invullen. Daarbij staan de behoeften van de 
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Colofon 
 
Bestuur HBO Argus 
Nelleke Lindhout, voorzitter 
Hans Visser, penningmeester 
Mellouki Cadat 
Gineke Ranzijn 
Paul Vierhout 
Eva Visser  
 
Contact 
HBO Argus 
Adr. v.d. Horststraat 2 
1065 GX  Amsterdam 
Telefoon 020-4083982 
E-mail: info@hbo-argus.nl 
 
Website 
www.hbo-argus.nl 
 
Redactie Argusogen 
Agnes Johannesma-van Leeuwen 
Hans Visser 
 
Correspondentie voor Argusogen  
t.a.v. de redactie 
E-mail: argusogen@hbo-argus.nl 

 

Uitslag klantpanelonderzoek Betaalbaarheid 

In het voorjaar heeft Eigen Haard een onderzoek gehouden onder de huurders die zich hebben 
aangemeld bij het Klantpanel. Zij kregen een aantal vragen over Betaalbaarheid voorgelegd. De 
belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 

Bijna de helft is een eenpersoonshuishouden 
Naast eenpersoonshuishoudens zit er ook relatief veel samenwonenden zonder kinderen in het 
klantpanel (25%). Huurders in het klantpanel betalen gemiddeld 525 euro aan huur.  
 
De gemiddelde huurquote is 33% 
De huurquote geeft de verhouding aan tussen de netto huur en het netto inkomen. Gemiddeld gezien 
geven huurders dus 1/3 van hun inkomen uit aan huur. De huurquote is het hoogst (38%) bij 
alleenstaanden met kinderen en het laagst (26%) bij samenwonenden zonder kinderen. 
De huurquote is in Zijdelwaard (Uithoorn) het hoogst (38%) en in Landsmeer het laagst (28%). Er zijn 
redelijk wat verschillen op te merken in de gemiddelde huurquote per wijk en gemeente. Amsterdam 
heeft als de gemeente gemiddeld de hoogste huurquote.  
 
53% vindt de woning te duur of redelijk duur 
9% van het klantpanel vindt de woning echt te duur voor hun inkomen en 44% geeft aan dat de 
woning redelijk duur is. Alleenstaanden met kinderen vinden relatief het meest hun woning te duur of 
redelijk duur (66%).  
36% van het klantpanel vindt de woning passend qua huurprijs en 7% zelfs te goedkoop. 
 
Bijna 5% heeft een huurachterstand/betalingsproblemen 
Belangrijkste reden zijn verlies van baan en schulden bij derden. Eenpersoonshuishoudens in de 
primaire doelgroep (<22.000 euro bruto per jaar) hebben het vaakst een huurachterstand (9%).  
 
De huurquote van mensen zonder huurachterstand is 32%, voor mensen met huurachterstand 36%.  
Er kan hiermee een logisch verband aangewezen worden tussen een (te) hoge huurquote en 
huurachterstand.  
 
28% van de mensen die vindt dat ze te duur wonen heeft een (actieve) verhuiswens naar een 
goedkopere woning. 
Bijna 80% van deze groep wil het liefst naar een huurwoning en wil daar maximaal 515 euro voor 
uitgeven. De mensen die het liefst willen kopen hebben daar maximaal 180.000 euro voor over. 
Relatief het grootste deel (36%) van de mensen zoekt een 
woning tussen de 60 en 80 m2.  
 
38% van de mensen die vindt dat ze passend/te goedkoop 
wonen heeft een (actieve) verhuiswens naar een 
duurdere/betere woning 
Bijna 81% van deze groep wil het liefst naar een huurwoning 
en wil daar maximaal 571 euro voor uitgeven. De mensen die 
het liefst willen kopen hebben daar maximaal 194.000 euro 
voor over. Relatief het grootste deel (45%) van de mensen 
zoekt een woning tussen de 60 en 80 m2.  
 
Eigen Haard zegt enorm veel te hebben aan de uitkomsten 
van dit onderzoek in de gesprekken met gemeenten en de 
overheid en dankt degenen die hebben meegedaan.  

Wilt u ook deelnemer worden? Meld u dan aan via 
www.eigenhaard.nl, zoekterm klantpanel.  

==============================================  

Kopij voor de volgende uitgave s.v.p. vóór 20 september  


