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CONCEPT
Vergadering Openbare vergadering van de Raadscommissie Wonen

Vergaderdatum Donderdag 25 maart 2015 van 09.00 tot 12.35 uur in zaal 0239

Verslag vast te stellen 

op:

15 april 2015 

Voorzitter: mevrouw Ten Bruggencate

Portefeuillehouder: wethouder Ivens

Commissiegriffier: de heer Van der Burg

Verslaglegging: mevrouw Vernooij

Aanwezige commissieleden: dhr. Abid (PvdA), mw. A. Bakker (PvdD), 

dhr. Van Brug (PvdO), dhr. Van Dantzig (D66), dhr. Van der Ree (VVD), dhr. Eenhoorn 

(VVD), dhr. Flentge (SP), dhr. Groot Wassink (GrLi), dhr. Van Lammeren (PvdD),

mw. Moorman (PvdA), dhr. Nuijens (GrLi), dhr. Poorter (PvdA), dhr. Van der Ree (VVD)

en mw. Van Soest (PvdO)

Afwezige commissieleden: mw. Alberts (SP), mw. Van den Berg (PvdA), 

dhr. Boomsma (CDA), dhr. Dijk (VVD), dhr. Groen (GrLi), dhr. Van den Heuvel (D66), 

dhr. Van Osselaer (D66), dhr. Van Raan (PvdD), mw. Shahsavari-Jansen (CDA),

de heer Torn (VVD), dhr. Vink (D66) en mw. Yeşilgöz-Zegerius (VVD)

Overige aanwezigen:

Procedureel gedeelte

1.
Opening

De VOORZITTER opent de vergadering om 09.00 uur en heet iedereen welkom.

2.
Mededelingen

De VOORZITTER heeft de volgende mededelingen:

- Zij meldt dat er is besloten dat er tijdens het inspreekhalfuur alleen vragen 
gesteld kunnen worden aan de inspreker. Eventuele vragen voor de 
wethouder kunnen in de rondvraag worden gesteld.

De heer GROOT WASSINK wijst erop dat de boodschap van insprekers soms 
urgent is. In dat geval is het voor de commissie van belang om daarover met de 
wethouder van gedachten te wisselen.

- De commissie WB is uitgenodigd voor de commissie RO van vanmiddag bij 
agendapunten 11, 22 en 23.

- Het is nu al bekend dat er op 24 juni a.s. een volle agenda zal zijn. Omdat de 
commissie RO al in de avond vergadert, is het voorstel om ‘s middags langer 
door te gaan. Hiervoor zal een voorstel volgen.
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3.
Vaststellen agenda

De VOORZITTER stelt in overleg met de commissie de agenda vast.

De heer VAN DANTZIG stelt voor om agendapunten 15 en 16 naar voren te 
halen.

De heer VAN LAMMEREN wil agendapunt 12 eerst behandelen omdat er een 
inspreker is. Hij vindt het geen probleem om de agendapunten 15 en 16 daarna te 
behandelen.

De heer GROOT WASSINK sluit zich aan bij de heer Van Lammeren en hij stelt 
voor om agendapunten 15 en 16 gevoegd te behandelen.

De heer POORTER verzoekt om de agendapunten 11 en 12 eerst te behandelen 
omdat hij alleen het eerste deel van de vergadering kan bijwonen.

De VOORZITTER constateert dat de agendapunten 15 en 16 gevoegd worden 
behandeld na agendapunt 12. Agendapunten 13 en 14 worden gevoegd behandeld na 
agendapunten 15 en 16.

4.
Conceptverslag van de openbare vergadering van de Raadscommissie WB 

d.d. 4 maart 2015

Het verslag wordt vastgesteld.

5.
Termijnagenda, per portefeuille

De heer VAN DANTZIG mist een door de wethouder toegezegde brief over de 
mogelijkheden van meer zelfstandige woonruimte voor studenten.

Wethouder IVENS brengt de knelpunten met betrekking tot woonruimte voor 
studenten op dit moment in kaart. Het betrof een toezegging aan de gemeenteraad, maar 
hij vindt het geen probleem om deze op de termijnagenda te plaatsen.

Mevrouw BAKKER memoreert dat de PvdD een motie heeft ingediend bij de 
begrotingsbehandeling over het gebruik van regenwater voor huishoudelijke activiteiten. 
Hiervoor zou een pilot worden gestart bij een renovatie- of nieuwbouwproject. De 
resultaten hiervan zouden al in juni van dit jaar worden uitgerold en zij vraagt zich af of er 
al een project is uitgekozen voor de pilot.

Wethouder IVENS zal hier voor de volgende vergadering op reageren.

Mevrouw BAKKER vraagt of het dan nog steeds mogelijk is om de resultaten in 
juni te presenteren.

Wethouder IVENS begrijpt haar zorgen en hij zal hier voor de volgende 
vergadering inhoudelijk op terugkomen.

De heer GROOT WASSINK mist de woonkostenbijdrage op de termijnagenda.

Wethouder IVENS zegt dat de woonkostenbijdrage is vastgesteld bij de begroting. 
Deze zal dit jaar worden uitgekeerd.
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De heer GROOT WASSINK heeft eerder gevraagd of de woonkostenbijdrage ook 
niet naar 120% zou moeten gezien de verandering in de armoedegelden. De wethouder 
heeft toegezegd dat hij hierop terug zou komen na overleg in het college.

Wethouder IVENS zegt dat de woonkostenbijdrage terugkomt, maar dat hij niet 
weet of dat in de commissie WE of in de commissie WB zal zijn. Hij zal dit afstemmen en 
hij zal zorgen dat het op een van de termijnagenda’s terugkomt.

Mevrouw MOORMAN refereert aan de discussie in de raad over het niet verkopen 
van sociale-huurwoningen die zijn opgeknapt met stimuleringsfondsgelden. De wethouder 
heeft toegezegd dat hier nog afspraken over worden gemaakt voor de vijf projecten die 
nog komen. Zij verzoekt om dit op de termijnagenda te plaatsen.

Wethouder IVENS zegt dat het een toezegging aan de raad betrof. Volgens hem 
is dit een toezegging waar geen termijn aan gekoppeld is.

De heer VAN DANTZIG stelt dat het voor de commissie wel prettig is als alle 
toezeggingen worden bijgehouden.

De VOORZITTER deelt mee dat toezeggingen aan de raad op een aparte lijst 
worden bijgehouden en deze verschijnen niet op de termijnagenda’s van de commissies.

Mevrouw MOORMAN wijst erop dat moties wel op de termijnagenda’s 
terechtkomen.

De VOORZITTER erkent dit en zegt dat het zal worden uitgezocht.

6.
TKN-lijst

Mevrouw MOORMAN wil tkn-1, informatie over cijfers handhaving en bestrijding 
woonfraude, agenderen. Als dit in de bespreking van 15 april a.s. aan de orde komt, zal 
agendering niet nodig zijn.

Wethouder IVENS zegt dat woonfraude op 15 april uitgebreid aan de orde komt. 
Hij stelt voor om deze brief er ook bij te agenderen.

De heer GROOT WASSINK heeft tkn-3, Wet kraken en leegstand en 
leegstandverordening: effectief en werkbaar?, geagendeerd in de commissie AZ. De 
commissie WB zal hierbij uitgenodigd worden.

De heer VAN LAMMEREN wil het ecologisch beheer van de vissers agenderen. 
Deze brief staat niet op de tkn-lijst, maar is via de dagmail ontvangen.

De heer VAN BRUG verzoekt om agendering van tkn-4, beantwoording vragen 
mevrouw Van Soest over ouderenhuisvesting commissie WB 4 februari 2015, omdat er 
nog aanvullende vragen zijn.

7.
Opening inhoudelijk gedeelte

De VOORZITTER opent het inhoudelijke gedeelte om 09.16 uur.

8.
Inspreekhalfuur publiek

Er zijn geen insprekers.
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9.
Actualiteiten en mededelingen

Er zijn geen actualiteiten.

Mededelingen college

Wethouder IVENS memoreert dat in december 2013 is afgesproken dat de 
banden tussen Berlijn en Amsterdam aangehaald zouden worden en dat er kennis 
uitgewisseld zou worden. Op 9 en 10 april a.s. zal hij een bezoek brengen aan Berlijn. 
Hier zullen ook vertegenwoordigers van de woningcorporaties en van de 
huurdersvereniging bij aanwezig zijn. Er zal onder andere worden gesproken over de 
krapte en de stijgende huren, demografische veranderingen en verdringingseffecten 
(gentrification). Tips van de commissie zijn welkom. Een verslag van dit bezoek zal naar 
de commissie worden gestuurd.

De heer VAN DER REE vindt het jammer dat de wethouder gentrificatie zo 
negatief brengt. Het heeft Amsterdam de laatste twintig, dertig jaar veel gebracht. Hij 
hoopt dat de wethouder zich met betrekking tot dit onderwerp in Berlijn anders zal 
opstellen.

10.
Rondvraag

De heer GROOT WASSINK heeft in de krant gelezen over de proef met het 
inhouden of over het direct betalen van huren. Hij vraagt of de wethouder de commissie 
hier nader over kan informeren. Hoelang loopt de proef en waarom is hiervoor gekozen?
Hij vraagt of de Slangenpanden niet tot monument bestempeld kunnen worden, maar 
weet niet aan wie hij deze vraag moet adresseren.

Wethouder IVENS moet de heer Groot Wassink voor beide vragen doorverwijzen. 
Monumenten zit in de portefeuille van de wethouder Cultuur. Hij begrijpt dat de heer Groot 
Wassink zijn vraag over de proef hier stelt, maar het gaat om een huurder-
verhuurderrelatie die vanuit Werk en Inkomen wordt bekeken. Hij zal de vraag doorspelen 
aan wethouder Vliegenthart.

De heer VAN DER REE brengt in herinnering dat de VVD samen met de PvdA in 
2012 het initiatiefvoorstel ‘Naoorlogs erfgoed benut’ heeft ingediend dat is aangenomen. 
Toen is met name gesproken over de Aireystrook en het Staalmanplein. De Aireystrook 
wordt behouden. Voor het Staalmanplein dreigt gedeeltelijke sloop. In 2012 is de directie 
van de woningcorporatie Alliantie al aangesproken op behoud. Hij verzoekt de wethouder 
om duidelijk te maken dat de raad heeft gepleit voor het behouden van het Staalmanplein.

Wethouder IVENS is gisteren ook gealarmeerd over de Staalmanplein-buurt. Hij 
zal uitzoeken hoe het precies zit en hij komt hier later schriftelijk op terug na overleg met 
de wethouders RO en Monumenten. Hij zal de zorg van de raad overbrengen op het 
moment dat uit de notitie blijkt dat dit is vastgelegd.

De heer FLENTGE vraagt of de wethouder de Piggelmeewoningen hierbij kan 
betrekken.

Wethouder IVENS zal ook hierop reageren als uit de notitie blijkt dat hierover ook 
overeenstemming is bereikt.

De heer VAN DER REE memoreert dat ongeveer een jaar geleden een notitie of 
een bestemmingsplan is behandeld over Nieuw-West. Hierbij zat een beleidskader met 
allerlei documenten die van belang zijn voor de totstandkoming van het beleid. Het 
aangenomen initiatiefvoorstel zat hier niet bij. Hier is toen een opmerking over gemaakt, 
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maar het is niet zeker dat deze notitie bij de directeur van de Alliantie of bij het bestuur 
van Nieuw-West bekend is. Misschien is het goed om deze notitie bij alle partners in 
Nieuw-West onder de aandacht te brengen.

Dit lijkt de heer IVENS zinnig.

Mevrouw BAKKER heeft van een bewoonster aan de Stoomboomweg in Noord
gehoord dat haar kat is verdronken in het water achter het huis. Vorig jaar is dit ook al een 
paar keer gebeurd. Het gaat om een heel hoge damwand. Er was toegezegd dat er 
aanpassingen zouden plaatsvinden, maar deze zijn nog niet gedaan.

Wethouder IVENS heeft eerder een brief geschreven over een aantal katten dat 
hier in het water is beland. Hij kende dit recente geval nog niet en zal de stand van zaken 
onderzoeken.

De heer VAN LAMMEREN licht toe dat het om een damwand gaat die is 
aangelegd door de gemeente. Deze grenst aan tuinen waar kinderen wonen. Als een kind 
hier in het water valt, zal het verdrinken. De gemeente heeft eenmalig 250 euro ter 
beschikking gesteld aan de bewoner om het zelf op te lossen. Volgens hem is dit niet de 
juiste manier om hiermee om te gaan.

Wethouder IVENS zal poolshoogte nemen en komt erop terug.

Mevrouw MOORMAN is benieuwd of hierover ook in de bestuurscommissie is 
gesproken. Als de situatie zo urgent is, denkt zij dat er zo snel mogelijk gehandeld moet 
worden en hoeft wat haar betreft niet eerst aan de commissie gerapporteerd te worden.

Wethouder IVENS zal in geval van een onveilige situatie snel handelen en zal 
zich zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de stand van zaken.

Mevrouw BAKKER deelt mee dat er een sloopproject staat gepland in de 
Dunantbuurt. Het vermoeden bestaat dat er vleermuizen in het betreffende gebouw 
aanwezig zijn. Op dit moment is het niet duidelijk of er al een ecologisch onderzoek is 
gedaan, maar volgens de stadsecologie is het zeer waarschijnlijk dat ze zich in het 
gebouw bevinden. Zij verzoekt de wethouder om te onderzoeken of dit inderdaad het 
geval is. Er is inmiddels een checklist opgesteld en zij vraagt of deze is toegepast voordat 
uitvoering van het project plaatsvindt.

Wethouder IVENS heeft inderdaad een brief naar corporaties gestuurd om ze te 
wijzen op hoe er bij sloop omgegaan dient te worden met de Flora- en faunawet. Het is 
aan de woningcorporaties, in dit geval De Alliantie, om conform de wet te handelen en 
ook zij moeten een eventueel onderzoek instellen naar de aanwezigheid van vleermuizen. 
Hij zal bij De Alliantie navragen of men zich aan deze wet houdt.

Mevrouw BAKKER wijst erop dat de sloop zeer binnenkort zal plaatsvinden. 
Volgende week moeten de bewoners eruit en wordt het gebouw ontmanteld. Zij vraagt of 
het mogelijk is om de ecologische toets op deze korte termijn te doen als deze nog niet is 
uitgevoerd.

Wethouder IVENS zegt dat de degene die de sloop aanvraagt zich aan de wet 
moet houden. De zorg of dit gebeurt, zal voordat tot sloop wordt overgegaan, worden 
overgebracht aan de Alliantie.

De heer NUIJENS vraagt of hij goed begrijpt dat dit betekent dat de overheid het 
pas achteraf constateert als het misgaat.

Wethouder IVENS herhaalt dat de sloper moet handelen volgens de Flora- en 
faunawet en dit is zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarom is hij blij dat de vraag is 



Gemeente Amsterdam

Raadscommissie voor Bouwen, Wonen, Wijkaanpak en Dierenwelzijn

Concept Raadscommissieverslag, 25 maart 2015

WB

6

gesteld, omdat dit hem in de gelegenheid stelt om De Alliantie voor in het proces te wijzen 
op deze verantwoordelijkheid.

De heer NUIJENS hoopt dat de wethouder ook zal overbrengen dat hij er zorg 
voor zal dragen dat er na afloop wordt gecontroleerd, zodat de druk om deze toets uit te 
voeren hoger is.

De heer FLENTGE meldt dat vorige week in de Regioraad de actualisatie regels 
woonruimteverdeling en woonruimteverordening op de agenda stond. Woonduur wordt 
inschrijfduur. Er is een motie van de SP en de PvdA aangenomen om de kosten naar 
beneden te brengen. PvdA Zaanstad (hij weet niet helemaal zeker of dit Zaanstad was) 
heeft een motie ingediend om de omzetting van woonduur naar inschrijfduur te verlengen 
van 1 juli a.s. naar 31 december 2015. Dit zou betekenen dat huurders meer tijd hebben. 
Hij vraagt hoe de coulanceregeling in Amsterdam wordt vormgegeven.

De heer GROOT WASSINK zegt dat hier gisteren een brief over is ontvangen.

Mevrouw VAN SOEST zegt dat de PvdO hier schriftelijke vragen over heeft 
ingediend.

Wethouder IVENS zal deze vragen snel beantwoorden. Hij benadrukt dat op 
1 juli a.s. de nieuwe regels rondom woonruimteverdeling ingaan. Dat het meenemen van 
de woonduur wordt verlengd, verandert niet dat de nieuwe regels ingaan.

De heer FLENTGE heeft de brief waarnaar de heer Groot Wassink verwijst, 
gemist. Hij hoopt dat de brief ingaat op de wijze waarop een en ander wordt 
gecommuniceerd. Hij merkt dat er tot nog toe weinig bekend is.

Wethouder IVENS weet niet wat de Stadsregio heeft gecommuniceerd. Wel is er 
een communicatieplan vastgesteld in de Stadsregio. Hij zal bekijken of dit duidelijk is en 
zo nodig komt hij daar in zijn beantwoording op de vragen van mevrouw Van Soest op 
terug.

De heer FLENTGE heeft berichten ontvangen over complexgewijze verkoop van 
een gebouw van Stadgenoot in de Roerstraat aan een commerciële partij.

Wethouder IVENS heeft deze berichten ook ontvangen. Als er sprake is van 
complexgewijze verkoop, dan betekent dit een traject waarvoor toestemming gegeven 
dient te worden en waarop zienswijzen ingediend kunnen worden. Volgens hem is het 
traject nog niet officieel gestart, maar hij zal dit nagaan en komt erop terug.

Dierenwelzijn

11.
Misstanden bij stadsboerderij El Rief

Commissie

De heer VAN LAMMEREN memoreert dat er op 2 februari jl. een feitenrelaas is 
ontvangen over het dierenwelzijn en het optreden van de politie. Hij geeft een 
samenvatting van de problemen. De administratie is niet op orde, de milieu- en 
mestopvang wordt niet conform de regels uitgevoerd, er staan illegale bouwwerken, de 
omgevingsvergunningaanvraag is stopgezet omdat de zaken nog niet op orde waren en 
er is een huur- of pachtachterstand opgebouwd. Ten aanzien van de dieren geldt dat er 
onvoldoende zorg is geboden, er is een slechte hygiëne, er was geen schone of droge 
ligplaats en er is geen dierenarts ingeschakeld. Door het niet tijdig ingrijpen is er 
salmonella opgetreden, wat een direct gevaar oplevert voor dieren en mensen. Alle 
kalveren zijn uiteindelijk afgemaakt omdat er te laat is ingegrepen. Na deze wanpraktijken 
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is er door de gemeente geconcludeerd dat er een mediation-traject wordt gestart 
waardoor de ontbindingsprocedure die al in gang was gezet on hold is gezet. Het is in 
strijd met de wet om het terrein te betreden. Naar aanleiding van de situatie bij El Rief is 
de gemeente met alle betrokken partijen in gesprek om een gezamenlijke aanpak te 
maken om dierenleed en risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen. Spreker 
informeert naar de stand van zaken van dit overleg. NVWA houdt toezicht, maar de 
instantie komt op meldingen af en er mag niemand het terrein op. Hij vraagt wanneer de 
NVWA voor het laatst op bezoek is geweest en wanneer ze weer gaat. Wat kan de 
wethouder doen tegen deze situatie?

De heer NUIJENS zegt dat GroenLinks zich aansluit bij de PvdD. Hij begrijpt de 
uitleg over de bevoegdhedenverdeling, maar Amsterdam is eigenaar van de grond en de 
maatregelen sluiten wat hem betreft niet aan bij de ernst van de situatie. Hij kan zich 
voorstellen dat het stadsdeel de ontbindingsprocedure gewoon had voortgezet omdat 
hiermee een onwenselijke situatie beëindigd zou kunnen worden. Er zijn nauwe contacten 
met een dierenarts, maar deze schijnt er niet meer te komen. Wie de nieuwe dierenarts is, 
is niet bekend. Hij vraagt zich af of het stadsdeel de eigendomspositie niet sterker had 
kunnen inzetten en hij is benieuwd wat de wethouder daarvan vindt.

De heer EENHOORN sluit zich aan bij voorgaande sprekers. Het lijkt alsof er 
zowel op het gebied van dierenwelzijn als op administratief gebied niets in orde is. Hij 
vraagt zich af hoe de maatregelen die nu worden getroffen het dierenwelzijn borgen, 
hoelang deze gaan duren en hoe wordt voorkomen dat het straks weer misgaat.

De heer POORTER deelt de zorgen van de heer Van Lammeren en sluit zich aan 
bij de door hem gestelde vragen. Er moet streng worden gekeken naar de 
bestemmingsplannen. Volgens hem wordt het doel van een multiculturele stadsboerderij 
lang niet gehaald.

De heer FLENTGE sluit zich aan bij de voorgaande vragen.

College

Wethouder IVENS maakt zich ook zorgen over de situatie bij El Rief. Alle 
instanties met een toezichthoudende rol zijn ingeschakeld. In eerste instantie gaat dit om 
het stadsdeel. Dit laat de vergunningen toetsen en is het mediation-traject gestart. Dit is 
met name gedaan omdat er wordt gewoond. Voor Dierenwelzijn is in eerste instantie 
NVWA de aangewezen organisatie.

De heer VAN LAMMEREN wijst erop dat het wonen een onderdeel vormt van het 
pachtcontract en een reden is waarom dit contract is verstrekt. Er is een opeenstapeling 
van overtredingen en achterstanden en in dit kader vraagt hij zich af waarom er een 
mediation-traject is gestart.

Wethouder IVENS legt uit dat het stadsdeel deze stap heeft gezet omdat het naar 
verwachting bij de rechter geen stand zal houden om op basis van dit dossier het contract 
te laten ontbinden. Juist ook vanwege de dieren is besloten om met een mediation-traject 
te proberen het beste ervan te maken.

De heer NUIJENS denkt dat de ontbindingsprocedure ook gecontinueerd had 
kunnen worden om zo een onderhandelingspositie te houden. Hij vraagt of het niet de 
inzet zou moeten zijn van een wethouder Dierenwelzijn dat deze man stopt met het 
houden van dieren op deze locatie.

Wethouder IVENS zegt dat er geen juridische middelen zijn om op basis van 
Dierenwelzijn in te grijpen. Het stadsdeel zit boven op de vergunningen; de NVWA kan 
toetsen op Dierenwelzijn. Er is bedongen dat zij ook afgaat op meldingen vanuit het 
stadsdeel. 16 maart jl. is de NVWA er voor de laatste keer geweest. Er zijn toen geen 
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fouten geconstateerd. Er is weer een nieuwe dierenarts en het stadsdeel en de NVWA 
mogen het terrein weer op.

De heer POORTER vraagt wat als een melding telt. Hij hoort van buurtbewoners 
dat zij geen goed gevoel hebben en vraagt of dit ook als een melding wordt gezien.

Wethouder IVENS zegt dat er bij een melding iets gesignaleerd moet zijn. Dit is 
moeilijk als het terrein niet betreden mag worden. De NVWA kan afgaan op een melding 
van het stadsdeel, dat wel wordt toegelaten. Als er iets wordt gesignaleerd, kan dit 
worden gemeld bij 144, waarna ook de NVWA wordt ingeschakeld.

De heer VAN LAMMEREN vraagt wat er uit het overleg naar voren is gekomen.

Wethouder IVENS stelt dat het stadsdeel na het overleg is begonnen met het 
mediation-traject omdat is gebleken dat dit de meest kansrijke score is.

12.
Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel Van Lammeren d.d. 9 september 2014, 

getiteld: In een circulaire stad worden geen ballonnen opgelaten

Inspreker: de heer Leemans namens stichting De Noordzee

De heer LEEMANS licht toe dat stichting De Noordzee zich inzet voor een 
duurzaam beheer en gebruik van de Noordzee. Al meer dan tien jaar worden de 
Nederlandse stranden onderzocht in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. In 
deze periode is het aantal ballonnen en ballontouwtjes verdubbeld. Ballonnen zijn 
schadelijk voor vogels en andere zeedieren.

De heer VAN LAMMEREN vraagt of de heer Leemans kan ingaan op de 
biologisch afbreekbare ballon.

De heer LEEMANS denkt dat ook dit soort ballonnen niet erg gezond zijn.

Commissie

De heer VAN LAMMEREN wijst erop dat een ballon schadelijk is voor dieren en 
voor de omgeving. Hij kan zich vinden in de reactie van het college en zal het voorstel op 
basis hiervan aanpassen. Het is een goede eerste stap dat de gemeente stopt met het 
oplaten van ballonnen, dat deze niet meer op evenementen gebruikt zullen worden en dat 
er een voorlichtingscampagne komt.

De heer NUIJENS dankt de PvdD voor het indienen van dit voorstel en is 
tevreden met de bestuurlijke reactie. Wel was hij verbaasd om in de brief te lezen dat de 
intentie van het oplaten van een ballon het bewonderen is. Volgens hem is de intentie het 
zich ontdoen van een ballon waarmee het afval is.

De heer FLENTGE complimenteert de PvdD met het voorstel dat heeft geleid tot 
de reactie van het college, die inderdaad een flinke stap voorwaarts is.

De heer POORTER vond het initiatiefvoorstel een eyeopener. Hij denkt dat met
de bestuurlijke reactie de grote aantallen ballonnen voorkomen zullen worden en hopelijk 
zet het veel mensen aan tot nadenken. De PvdA steunt het voorstel conform de 
bestuurlijke reactie.

De heer VAN DANTZIG dankt voor het voorstel en voor de bestuurlijke reactie,
waarvan de pragmatische insteek hem aanspreekt.

De heer EENHOORN vindt een algeheel ballonnenverbod, zoals de PvdD wenst, 
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te ver gaan. De VVD is er ook geen voorstander van dat de gemeente zichzelf een 
ballonnenverbod oplegt. De gemeente zou wel een voorbeeldrol kunnen vervullen door 
het gebruik van latexballonnen en lintjes van afbreekbaar materiaal. Dit zou een 
speerpunt van de voorlichting kunnen zijn. Spreker denkt dat het op een verantwoorde en 
duurzame manier invullen van evenementen aan de organisatoren kan worden 
overgelaten.

De heer NUIJENS is verbaasd over het standpunt van de VVD dat de kosten voor 
het ‘langeafstandsafval’ bij het collectief worden neergelegd.

De heer EENHOORN denkt dat door communicatie duidelijk gemaakt moet 
worden dat zoveel mogelijk gebruikgemaakt moet worden van zaken die afbreekbaar zijn 
zodat het probleem überhaupt niet wordt veroorzaakt.

De heer VAN LAMMEREN vraagt of de VVD het geen enkel probleem vindt om 
biologisch afbreekbare spullen in de openbare ruimte te dumpen.

De heer EENHOORN vindt niet dat er onbeperkt biologisch afval in de ruimte 
gelanceerd zou moeten worden, maar biologisch afbreekbaar materiaal is een stap in de 
goede richting.

De heer VAN LAMMEREN maakt hieruit op dat de VVD eigenlijk ook vindt dat er 
geen ballonnen opgelaten zouden moeten worden.

De heer NUIJENS vraagt of de heer Eenhoorn in de fractie met de heer Toonk wil 
bespreken dat deze ophoudt over het afval dat hij in de stad tegenkomt als de VVD zelf 
het veroorzaken hiervan niet wenst te beperken.

De heer EENHOORN belooft dat hij biologisch afbreekbaar materiaal met de heer 
Toonk zal bespreken.

De heer GROOT WASSINK stelt voor om met de fractiepartijen in Amsterdam af 
te spreken dat er geen ballonnen meer worden opgelaten.

[instemmend geklop]

College

Wethouder IVENS dankt de PvdD voor het initiatiefvoorstel omdat op 
4 december jl. een motie van de PvdD is aangenomen om de gemeente hiertoe op te 
roepen. Hij is blij dat de heer Van Lammeren het initiatiefvoorstel zal aanpassen op basis 
van de reactie. In reactie op de heer Nuijens stelt hij dat afval wordt gedefinieerd als “iets 
wat geen waarde meer heeft voor de eigenaar”. Op basis van de afvalstoffenverordening 
zijn er wat dit betreft dus geen mogelijkheden. Er ligt nu een politieke keuze voor en deze 
zal in de raad blijken.

De VOORZITTER vraagt wat de heer Van Lammeren met het voorstel gaat doen.

De heer VAN LAMMEREN zal een gewijzigd initiatiefvoorstel indienen naar 
aanleiding van de reactie van het college. Dit hoeft wat hem betreft niet meer in deze 
commissie te worden behandeld en kan door naar de raad.

De VOORZITTER meldt dat het in de raad van 22 april a.s. behandeld zal 
worden.

Bouwen en Wonen
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13.
Initiatiefvoorstel lid Alberts (SP), getiteld: Meer keuze in woningen voor mensen 

met een beperking
14.
Bestuurlijke reactie op SP initiatiefvoorstel 'Meer keuze in woningen voor mensen 

met een beperking’

Agendapunten 13 en 14 worden gevoegd behandeld.

Commissie

De heer FLENTGE memoreert dat de wethouder heeft toegezegd om bij de 
ombouw van voormalige zorgpanden in gesprek te gaan met verschillende partijen om te 
bekijken of deze groepen uitgebreid kunnen worden naar kwetsbare groepen. Ook in het 
actieplan Kwetsbare groepen zal hier aandacht aan worden besteed. Hij vraagt of de 
wethouder de elementen uit dit voorstel nadrukkelijk wil meewegen in dit plan. Hij 
verzoekt om bij het vrijkomen van geschikte panden te bekijken of dit een geschikte 
locatie is voor kwetsbaren en noemt als concreet voorbeeld het Rijtuigenhof, waarover 
ook is ingesproken.

De heer VAN DANTZIG is op bezoek geweest bij de Kraaipanoase en is ervan 
doordrongen dat het belangrijk is dat de gemeente een rol zou moeten spelen in het 
faciliteren van zorg-woongroepen als deze.

De heer VAN DER REE steunt het voorstel. Wel heeft hij het idee dat de 
commissie slechts één kant van het verhaal over het Rijtuigenhof heeft gehoord. Hij weet 
dat het plan wel degelijk is veranderd door de ontwikkelaar.

Mevrouw MOORMAN steunt het voorstel ook.

College

Wethouder IVENS verontschuldigt zich voor de late beantwoording van het 
initiatiefvoorstel waardoor voor een deel wordt verwezen naar een notitie die inmiddels al 
af is. Bij het actieplan Woningbouw heeft de raad 16 miljoen euro gereserveerd voor 
kwetsbare groepen. Hij zal zich inspannen om zorgvastgoed zoveel mogelijk in te zetten 
voor deze doelgroep. Stadsdelen gaan over waar iets ontwikkeld wordt. Het is een 
interessante suggestie om een beleidskader te ontwikkelen voor hoe gestuurd wordt op 
afwegingen.

De heer FLENTGE wil de uitwerking van het plan voor kwetsbare groepen van de 
wethouder afwachten en aan de hand daarvan zal hij bekijken wat er met het 
initiatiefvoorstel moet gebeuren.

15.
Gemeentelijke inzet nieuwe afspraken met corporaties en huurders
16.
Herzieningswet op de woningwet, wat verandert er Nr. BD2015-003694

Agendapunten 15 en 16 worden gevoegd behandeld.

Inspreker: mevrouw Boerlage

Mevrouw BOERLAGE heeft goede hoop dat wat de gemeente voorstelt, ook 
wordt gerealiseerd omdat de gemeente iets meer zeggenschap heeft over de corporaties 
dan voorheen. Zij is blij dat er meer aandacht is voor ouderenhuisvesting. Dit is ook nodig 
omdat velen niet meer naar een verzorgingstehuis kunnen en de huren vaak te hoog zijn. 
De voorstellen zijn helaas op dit moment nog wat vaag en hopelijk worden deze 
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binnenkort wat concreter. 30% van het inkomen besteden aan huur is eigenlijk te veel. 
Veel ouderen zijn ondervoed omdat ze hun eten niet meer kunnen betalen.

Commissie

De heer FLENTGE constateert dat de ongedeelde stad, hoewel de corporaties 
meer realiteitszin hebben gekregen, in gevaar komt. De risico’s zijn een sterk groeiende 
stad, ouderen en kwetsbaren die langer thuis wonen, toenemende armoede en de vraag 
naar meer ruimte. De Blok-belasting zorgt ervoor dat huurders de crisis betalen. Hij 
ervaart het beleid uit Den Haag als een frontale aanval op de Amsterdamse huisvesting. 
De SP wil geen verdere afname van de sociale-huursector. Spreker stelt voor om iedere 
keer als er een sociale-huurwoning wordt verkocht, er één toe te voegen in een wijk met 
weinig sociale huur.

De heer VAN DER REE vraagt of de heer Flentge wil dat het college de 
doelstelling blijft halen om tenminste vijfhonderd sociale-huurwoningen te bouwen en hij 
vraagt hoe dit mogelijk is als het verkoopconvenant wordt opgezegd.

De heer FLENTGE wil de sociale-huursector in Amsterdam zoveel mogelijk 
beschermen. Het minimum van 187.000 woningen komt onder druk te staan. Het 
verkopen van woningen om er vervolgens weer een paar bij te bouwen, vindt hij 
omslachtig. Wat hem betreft moeten er zoveel mogelijk woningen behouden blijven.

De SP wil ook geen of beperkte huurstijging in ieder geval voor de huurder tot en 
met 34.000 euro.

De heer VAN DANTZIG las in het stuk dat de wethouder de meeste aandacht wil 
geven aan de doelgroep tot 21.000 euro. D66 vond dit een goed idee en hij vraagt of de 
SP dit anders ziet.

De heer FLENTGE begrijpt dat deze groep het het allerzwaarst heeft. Als hij zou 
moeten kiezen, dan zou deze groep prioriteit moeten hebben. Eigenlijk zou hij de grens 
willen oprekken naar 38.000 euro of 43.000 euro omdat ook deze groep het niet 
gemakkelijk heeft.

De heer VAN DANTZIG vindt het een interessant idee om de grens op te rekken 
tot 43.000 euro als er wordt gezorgd voor een breed middensegment.

De heer FLENTGE ziet in het plan dat het middensegment ook nadrukkelijk wordt 
bediend. Hij wil alleen niet dat het middensegment ten koste gaat van de sociale-
huurvoorraad. Hij is wel voorstander van het voldoende bouwen voor het middensegment.

Hij vraagt hoe het woonlastenakkoord zich verhoudt tot de nieuwe landelijke norm 
van Blok die bepaalt dat corporaties aan minstens 95% van de woningzoekenden die 
recht hebben op huurtoeslag een woning moet aanwijzen met een huur tot aan de 
aftoppingsgrens. Hij is benieuwd of hier vanuit Amsterdam nog iets aan toegevoegd kan 
worden. Verder wil de SP goede woningen zonder achterstallig onderhoud en zonder 
G-labels.

Mevrouw MOORMAN heeft de heer Flentge horen zeggen dat de vrije markt voor 
corporaties niet werkt. In het stuk wordt gesteld dat corporaties iets moeten gaan doen in 
het middensegment. Helaas wil het college zich niet inzetten voor regulering van 
puntentelling in het middensegment. Zij vraagt hoe de heer Flentge wil waarborgen dat 
deze woningen in het middensegment blijven.

De heer FLENTGE denkt dat niet alleen corporaties, maar ook andere partijen 
woningen voor het middensegment kunnen bouwen. De wetgeving zorgt ervoor dat 
corporaties hier een kleine rol in zullen spelen.

Mevrouw MOORMAN wijst erop dat er veel in het stuk staat over het 
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middensegment terwijl het onderhandelingen zijn met de corporaties die zich moeten 
richten op hun kerntaak.

De heer FLENTGE denkt dat de ruimte bij corporaties beperkt zal zijn en daarom 
zou Amsterdam andere investeerders moeten betrekken voor het middensegment. Hij 
ondersteunt de lijn van de wethouder om wel met de corporaties in te zetten op het 
middensegment.

Mevrouw MOORMAN wil vooral dat woningen in het middensegment ook 
woningen voor het middensegment blijven zonder dat woningcorporaties hiervoor veel 
van hun woningen moeten verkopen of liberaliseren. Zij vraagt of de heer Flentge het 
hiermee eens is.

De heer FLENTGE heeft het gevoel dat uit het stuk blijkt dat er een balans wordt 
gezocht in het bewaken van de sociale-huurwoningen en in het ruimte vragen voor het 
middensegment. Wel ziet hij dat de sociale volkshuisvesting erg snel aan het afkalven is 
als gevolg van het Haagse beleid.

De heer VAN DER REE heeft met een aantal corporatiedirecteuren gesproken 
over hoe de Herzieningswet vormgegeven dient te worden. Hij hoort graag hoe de 
wethouder hierover denkt.

Mevrouw MOORMAN vraagt of de heer Van der Ree vindt dat er vanuit de 
gemeente een woonvisie zou moeten komen.

De heer VAN DER REE beaamt dit. Volgens hem is dit zelfs verplicht. De VVD 
komt vooral op voor de middengroepen en deze en ook de topwoonmilieus zouden hier 
terecht moeten kunnen.

Mevrouw MOORMAN is het met de heer Van der Ree eens dat er een woonvisie 
zou moeten komen, maar zij vraagt of hij het niet logisch vindt dat deze er zou moeten 
liggen voordat met de corporaties wordt gesproken.

De heer VAN DER REE zegt dat het nog niet duidelijk is hoe de nieuwe wet 
uitwerkt. De brief gaat in op de gemeentelijke inzet richting corporaties. Toen er vier jaar 
geleden aan Bouwen aan de stad 2 werd gewerkt, is er alleen meegedeeld wat het plan 
was. Hij heeft het idee dat dit college de raad meer meeneemt. De gemeentelijke inzet 
richting corporaties is iets anders dan een woonvisie, die zou moeten behelzen hoe 
Amsterdam wordt gezien als woonstad in de volle breedte.

Mevrouw MOORMAN zegt dat er ook een woonvisie is gemaakt in 2009.

De heer VAN DER REE bevestigt dit, maar de inzet met de corporaties stond hier 
los van. Zolang er geen nieuwe woonvisie is, geldt die van 2009. Hij zou het goed vinden 
als er in deze periode een nieuwe woonvisie komt. De VVD is voorstander van de 
verkoopdoelstellingen. Amsterdam moet richting de corporaties een betrouwbare overheid 
blijven. Een gemiddelde corporatiewoning wordt voor rond de 160.000 euro verkocht en is 
hiermee een goede toevoeging aan het middensegment. Het college stelt voor om deze 
afspraken open te breken om gebiedsgerichte afspraken te maken. De corporaties 
moeten wel zekerheid hebben over hun verkoopdoelstellingen per gebied. Dit wordt 
vastgelegd in de 22 gebieden voor gebiedsgericht werken. Hij ziet het hoogste percentage 
sociale-woningbouw in Oud-Noord, 76,3%, tegenover 4,7% middensegment-huur in dit 
gebied. Zelfs in de Apollobuurt zou 44,9% sociale huur gerealiseerd moeten worden. De 
VVD heeft geen probleem met afkalvende sociale huur en stelt dat er een behoorlijke 
inzet voor het middensegment nodig is. Door de verkoop van corporatiewoningen 
investeren corporaties in hun bestaand bezit en bouwen zij minimaal 
vijfhonderd woningen. In 2014 zijn 1026 reguliere sociale woningen gebouwd, 
761 jongeren- en studentenwoningen en 216 sociale koopwoningen. Hieruit blijkt dat het 
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aantal nieuwbouw sociale-huurwoningen niet veel minder is dan de verkoop.

De heer VAN BRUG vraagt of de heer Van der Ree uit zijn staatjes kan opmaken 
hoeveel studentenwoningen hierin zijn opgenomen. Van Amsterdam Noord weet hij dat er 
120 of 150 containerwoningen zijn neergezet die worden meegeteld in de sociale sector.

De heer VAN DER REE zegt dat is afgesproken dat het niet uitmaakt of er een 
student, een oudere of een gezin in een woning woont. Een woning is een woning. Zelfs 
als de jongeren- en studentenwoningen niet meegeteld zouden worden, wordt uitgekomen 
op tweemaal het minimum dat is afgesproken in het programma-akkoord. Hij pleit ervoor 
om de verkoop te continueren, omdat zowel bij nieuw- als bij verbouw en verkoop kan 
worden gezorgd voor de gemengde stad. De VVD is ontevreden over het antwoord van 
de wethouder op schriftelijke vragen over samenvoegen. Voor eigenaar-bewoners zou dit 
boetevrij moeten kunnen gebeuren. Er wordt betoogd dat de behoefte aan kleinere 
woningen groot is, maar in Wonen 2014 in de Basel werd juist gepleit voor meer grotere 
woningen om de doorstroom te bevorderen.

Mevrouw MOORMAN vraagt of er in plaats van grotere woningen voor 
woningdelen niet beter twee kleinere woningen gebouwd kunnen worden.

De heer VAN DER REE zegt dat de VVD groot voorstander is van woningdelen. 
In 2013 is een initiatiefvoorstel ingediend dat helaas in het vorige college is verzand in 
zestig pagina’s regels waar de VVD uiteindelijk tegen heeft moeten stemmen. Hij hoort 
graag van de wethouder wanneer hij met nieuwe regels voor het woningdelen komt. Dit 
betreft woningdelen in het vrije segment. Dit college wil ook woningdelen mogelijk maken 
in het sociale segment. Dat is interessant, want het zorgt ervoor dat de wachtlijsten korter 
worden. De VVD vindt betaalbaarheid belangrijker dan beschikbaarheid. De maatregelen 
Van Groot naar Beter moeten uitgebreid worden en moeten voor alle corporaties gelden. 
De VVD steunt de vijfjaarscontracten die de doorstroming bevorderen. Hij hoort graag 
wanneer met de inkomenstoets wordt begonnen en of alle corporaties meedoen. Hij 
vraagt wat er op pagina 15 wordt bedoeld met: “We kiezen zo min mogelijk voor 
dwangmiddelen voor huurcontracten voor een beperkte duur.” De VVD wil dat corporaties 
de ruimte krijgen en worden gestimuleerd om met de vijfjaarscontracten te werken. Het 
beperken van de verkoop van doelgroepenwoningen, zoals de atelierwoningen, als ook 
de duurzaamheidsdoelstellingen worden gesteund door de VVD. De heer Van der Ree 
adviseert om de CPO, de zelfbouw voor groepen met de achtervang van corporaties, mee 
te nemen in de gesprekken met de corporaties. Ook pleit hij ervoor om erfgoed mee te 
nemen, zodat ook de monumenten buiten Ring voor de toekomst behouden blijven.

De heer GROOT WASSINK zegt dat de afspraken die met de corporaties worden 
gemaakt cruciaal zijn, omdat de stad op een scharnierpunt staat, en dat er door landelijke 
wetgeving veel is veranderd.

De heer FLENTGE hoort de heer Groot Wassink zeggen dat hij het met hem eens 
is dat het landelijk beleid bepalend is, maar hij wijst erop dat er in het verleden al 
30.000 woningen zijn verkocht, onder andere gesteund door GroenLinks.

De heer GROOT WASSINK is het met hem eens dat hier wellicht in het verleden 
te makkelijk over is gedacht. Andere ontwikkelingen hebben juist goed uitgepakt voor 
Amsterdam en in bepaalde buurten heeft het programma van gentrification ook veel
goeds gebracht.

De heer FLENTGE zegt dat niet alles uit het verleden slecht is geweest en 
gemengde buurten is zeer nastrevenswaardig geweest. Hij hoopt dat er nu, met de 
enorme druk op de volkshuisvesting, kan worden geprobeerd om er het maximale uit te 
halen.

De heer GROOT WASSINK is dit met hem eens. Omdat Amsterdam zich op dit 
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moment bevindt op een scheidslijn van de sociale-woningvoorraad in Amsterdam in de 
toekomst, is het de vraag of dit met het volgen van de regels mogelijk is. De inzet voor de 
onderhandelingen die voorligt, is op sommige punten vaag. Enerzijds staat er meer 
aandacht voor gezinnen die in de stad willen blijven wonen, maar verderop wordt het 
belang van alleenstaanden genoemd. Hij constateert dat duidelijke keuzes ontbreken. Hij 
pleit voor een bredere opvatting over wonen in Amsterdam, bijvoorbeeld in de vorm van 
een woonvisie. De dynamiek op de woningmarkt is niet alleen afhankelijk van de sociale-
huursector, maar ook van particulieren, koop en andere ontwikkelingen. Afspraken met 
corporaties zijn een belangrijke eerste stap. In de brief staat dat het ter instemming aan 
het college wordt voorgelegd. Spreker neemt aan dat het ook ter instemming aan de raad 
wordt voorgelegd. Hij vindt dat de afspraken over verkoop van sociale-huurwoningen 
ongedaan gemaakt moeten worden. In sommige buurten zou er niets meer verkocht 
moeten worden. Het is ook de vraag of in andere buurten heel veel verkocht zou moeten 
worden. Op langere termijn zou dit de voorraad zo sterk terugbrengen dat dit bijna niet 
meer verantwoord zou zijn. GroenLinks is benieuwd hoe het woonkostenakkoord eruit 
gaat zien. Er wordt veel verwezen naar wethouder Choho in het kader van de 
verduurzaming. De subsidie voor particulieren is geregeld, maar de heer Groot Wassink 
hoopt dat isolatie voor huurders een substantiëler onderwerp wordt. Voor statushouders 
moet iets geregeld worden. Voor de rechten van huurders wordt verwezen naar de 
kaderafspraken, maar het is niet duidelijk hoe het met deze afspraken staat. Hij vraagt 
hoe het college denkt over erfpacht en corporaties. Wanneer komt de evaluatie van de 
flexhuren? De heer Groot Wassink wil een samenvatting geven van het voorgaande.

De VOORZITTER onderbreekt hem in verband met het overschrijden van de 
spreektijd.

De heer GROOT WASSINK vindt dit gezien de relevantie van het onderwerp niet 
terecht.

De VOORZITTER stelt voor om deze discussie buiten de vergadering te doen.

Mevrouw MOORMAN merkt op dat het een heel breed onderwerp is waarover 
veel te zeggen valt. Zij is blij dat de wethouder het heeft voorgelegd, maar zij had eigenlijk 
gehoopt dat er een woonvisie zou worden voorgelegd. Op een woonvisie tekenen 
corporaties in, de raad weet hiermee precies wat het college wil en dan kan er vanuit de 
verschillende politieke standpunten op worden gereageerd. Dit stuk is te smal voor een 
woonvisie en bovendien zijn er niet echt keuzes gemaakt. Zij vindt het wonderlijk dat de 
woonvisie pas komt nadat de afspraken met corporaties zijn gemaakt. Voor de PvdA zijn 
met name betaalbaarheid, bereikbaarheid en gemengde wijken belangrijk.

Er komt een woonlastenakkoord, maar zij ziet niet wat de gemeente zelf gaat 
doen om te voorkomen dat de woonlasten boven de aftoppingsgrens zullen stijgen. Dit is 
zeer nadelig voor mensen die onder de huurtoeslaggrens zitten. Met de corporaties zal 
worden besproken dat huur wordt aangepast aan inkomen. Er kan echter een situatie 
ontstaan dat een woning boven de liberalisatiegrens komt en daarmee in een niet-DAEB-
deel valt. Zij vraagt hoe deze toch weer in het DAEB-deel kan worden teruggebracht. De 
grens van 34.000 euro geldt voor mensen die aanspraak kunnen maken op een sociale-
huurwoning en deze is inmiddels opgetrokken naar 38.000 euro. Zij mist deze verhoging 
in het stuk.

De heer VAN DANTZIG vraagt voor hoelang deze grens is verruimd.

Mevrouw MOORMAN zegt dat dit voor vijf jaar is, maar dit vindt zij in het huidige 
politieke spectrum lang. Zij pleit ervoor om naar het dynamische evenwicht te kijken. Er 
worden vijfhonderd sociale woningen bij gebouwd, maar er gaan er veel meer uit. Zij 
vraagt of de wethouder hierover goede afspraken wil maken met de corporaties. Alles wat 
verkocht of geliberaliseerd wordt, zou aan de andere kant bijgebouwd moeten worden. In 
feite zou het, zoals de heer Flentge stelde, beter zijn om überhaupt geen woningen te 
verkopen of te liberaliseren. Alle doelgroepen zijn belangrijk, maar er moeten wel keuzes 
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worden gemaakt. Zij vraagt of de wethouder bereid is om keuzes voor specifieke 
doelgroepen te maken, zoals bijvoorbeeld de beganegrondwoningen niet meer te 
verkopen omdat deze geschikt zijn voor ouderen.

De heer FLENTGE is het met dit laatste eens en zou deze mogelijkheid met 
mevrouw Moorman willen onderzoeken. Hij noemt in dit kader de Piggelmeewoningen in 
West. Dit zijn ook woningen op de begane grond. Deze dreigen gesloopt te worden. Hij 
vraagt of mevrouw Moorman het met hem eens is dat het ook goed zou zijn om deze 
woningen van de sloop te redden.

Mevrouw MOORMAN kent de finesses van de casus nog niet helemaal. Zij zal 
deze met de bestuurscommissie in West nader onderzoeken. De PvdA vindt dat er zeer 
voorzichtig met sloop omgegaan dient te worden.

De heer FLENTGE licht toe dat het om ouderenwoningen gaat die mogelijk 
gesloopt worden. Hij nodigt mevrouw Moorman uit om samen op te trekken om deze
woningen te beschermen.

De heer VAN DANTZIG leest in het verkiezingsprogramma van de PvdA de een-
voor-eenregeling. Dit houdt in dat woningen die niet verkocht worden, verschoven dienen 
te worden naar het middensegment. Hij vraagt of mevrouw Moorman hieraan vasthoudt.

Mevrouw MOORMAN vindt dit nog steeds heel goed. Op het moment dat er iets 
wordt geliberaliseerd, betekent dit dat er een woning minder wordt verkocht. Bij 
gemengde wijken ziet zij dat er vooral wordt gesproken over liberalisatie en over verkoop 
en minder over behoud, terwijl dit ook gemengde wijken betekent. Zij kent wijken waar 
niet meer verkocht of geliberaliseerd zou moeten worden omdat de ondergrens is bereikt. 
Spreekster vraagt of de wethouder bereid is om afspraken te maken met de corporaties 
om er in bepaalde gebieden een stop op te zetten.

De heer VAN DER REE zegt dat het college de 22 gebieden heeft aangewezen 
en hij vraagt of mevrouw Moorman zich realiseert dat er nog heel veel te doen is ten 
gunste van het middensegment.

Mevrouw MOORMAN begrijpt dat er in sommige wijken meer gemengd moet 
worden waardoor er misschien iets verkocht zou moeten worden. Zij is echter van mening 
dat er ook moet worden gesteld dat er soms een grens is bereikt waardoor het zou 
moeten stoppen. Er wordt een aantal keer verwezen naar actieplannen die niet bekend 
zijn, zoals het actieplan Ouderenwoningen en het actieplan Kwetsbare wijken. Zij vraagt 
wanneer deze plannen er zullen komen.

De heer VAN DANTZIG vraagt of mevrouw Moorman denkt dat de ondergrens 
van 187.000 woningen niet bereikt zal worden.

Mevrouw MOORMAN zegt dat het niet aannemelijk is dat er in deze periode 
43.000 mutaties zullen zijn en dat het dus niet mogelijk is om onder die 187.000 woningen 
te duiken. Er is nu een kantelpunt bereikt en wat nu wordt besloten, heeft een effect op de 
toekomst van de stad.

De heer VAN DANTZIG vraagt welke grens er vijf jaar geleden werd 
aangehouden voor de jaren twintig.

Mevrouw MOORMAN citeert uit het stuk dat ‘bij gewijzigde marktomstandigheden 
ook onze afspraken wijzigen.’ Het gaat om een balans in de stad. Op een gegeven 
moment is de grens bereikt en dan moet er worden ingegrepen.

De heer VAN DANTZIG vraagt welke grens het vorige college had bedacht toen 
30.000 tot 35.000 woningen verkocht zouden worden.
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Mevrouw MOORMAN vindt het lastig om over aantallen te spreken omdat het met 
de dynamiek van de stad te maken heeft. De gewijzigde wetgeving in Den Haag zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat er een veranderde marktomstandigheid in Amsterdam is.

De heer VAN DANTZIG deelt, voordat hij zijn betoog begint, mee dat hij het 
ongepast vindt dat de heer Groot Wassink de integriteit van de voorzitter in twijfel heeft 
getrokken.

De heer GROOT WASSINK heeft de integriteit van de voorzitter niet in twijfel 
getrokken, maar heeft gezegd dat de voorzitter soms oordeelt en dit gaat hij uitpraten met 
de voorzitter.

De VOORZITTER verzoekt om dit onderwerp buiten de vergadering verder te 
bespreken.

De heer VAN DANTZIG vindt hetgeen voorligt een goede uitwerking van de 
woonparagraaf van het coalitieakkoord, aangevuld met zaken zoals het beter inzetten van 
de regeling Van Hoog naar Laag en afspraken over de ijzeren voorraad atelierwoningen. 
D66 zet met name in op meer middenhuur om de doorstroming te verbeteren, 
scheefwoners de kans te geven om door te groeien en plaats te maken voor huurders die 
volgens hun inkomen wel recht hebben op een sociale woning. De middeldure huur kan 
dienen als buffer als de grens van 187.000 sociale woningen in zicht komt, omdat ze nog 
gewoon in corporatiebezit zijn.

Mevrouw MOORMAN vraagt waartoe D66 bereid is om te zorgen dat 
middenhuurwoningen ook daadwerkelijk middenhuurwoningen blijven. Waarom is zij 
bijvoorbeeld niet bereid om het puntensysteem aan te passen?

De heer VAN DANTZIG zegt dat als de wethouder de afspraken maakt die D66 
graag wil, er een enorme toevoeging komt aan het middensegment. Met reguleren 
worden de particuliere bouwers belemmerd. Hij vraagt welke struikelblokken de 
wethouder ziet voor het liberaliseren van de middenhuurwoningen. In het rapport van 
Conijn en Teulings staat dat er een aparte grondprijs moet komen om het middensegment 
bij de corporaties mogelijk te maken. Hij informeert naar de opvatting van de wethouder. 
Hij ziet dat het een optie is om de verkoop van 30.000 woningen in het dure segment te 
laten. Wat D66 betreft, zou het eigenwoningbezit niet verder vergroot moeten worden, 
maar zouden er veel meer huurwoningen moeten zijn.

De heer VAN DER REE vindt dit een opvallende uitspraak. Als de heer Van 
Dantzig ervoor pleit om minder te verkopen en meer te liberaliseren, vraagt hij of de heer 
Van Dantzig zich realiseert dat corporaties dan veel minder zullen bouwen.

De heer VAN DANTZIG vindt dat het op basis van vrijwilligheid moet. Het is 
moeilijk om te berekenen wat het op lange termijn oplevert. Als de corporaties bereid zijn 
om het middensegment uit te breiden, moeten ze daar alle ruimte voor krijgen en dit moet 
niet worden beperkt door de noodzaak van het eigenwoningbezit te stimuleren. D66 vindt 
dat Amsterdam niets heeft aan een sociale voorraad die onbetaalbaar is voor degenen die 
deze nodig hebben. De sociale-huurwoningen schuiven op naar de aftoppingsgrenzen 
waarmee er veel minder huurtoeslag komt. Corporaties zouden hun maatschappelijk 
kapitaal allereerst moeten inzetten om de huren betaalbaar te houden. Spreker is 
benieuwd hoe het armoedegeld hier een rol in speelt. De wethouder wil passender gaan 
toewijzen, maar dit betekent ook dat de energielasten daarin meegerekend moeten 
worden. Er staat weinig in over financiële afspraken, maar het rapport Conijn en Teuling 
gaat hier wel uitgebreid op in. Hij is blij dat de wethouder het Stifo gaat ontvlechten en dat 
hierover nieuwe afspraken worden gemaakt. Ook is hij tevreden met de ruime aandacht 
voor de alleenstaanden. Er schijnen marktpartijen te zijn die in de sociale sector willen 
bouwen en hij verzoekt de wethouder hier nader op in te gaan. Op dit moment geldt een 
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lumpsum-benadering voor corporaties. Dit betekent dat verdichting niet wordt 
gestimuleerd. Het verdient de voorkeur om een grondprijs per vierkante meter te hebben 
zodat het ook voor corporaties aantrekkelijker is om kleine woningen te bouwen. De heer 
Van Dantzig vraagt of het aantal sociale woningen per wijk betekent dat de oude 
drie marktgebieden losgelaten worden en hij is benieuwd voor welke gebieden wordt 
gekozen. Hij vraagt zich af hoe de bestuurscommissies hierbij betrokken worden. Hij leest 
dat ook wordt gekeken naar vakantieverhuur in sociale woningen terwijl de wethouder 
eerder heeft gesteld dit niet acceptabel te vinden.

De heer VAN BRUG constateert dat er wordt verwezen naar het actieplan Wonen 
voor Ouderen. Dit is nodig, want Amsterdam vergrijst en er wordt naar gestreefd ouderen 
langer zelfstandig te laten wonen. Het actieplan komt echter pas op 27 mei a.s. en hij 
vraagt zich af hoe hij het plan bij dit stuk moet betrekken. De PvdO heeft al vragen gesteld 
over de woonbehoefte van ouderen in de toekomst. De wethouder heeft hierop 
geantwoord dat de brongegevens onvoldoende zijn. Deze worden met wooncoaches en 
huisbezoeken in kaart gebracht. De PvdO vindt dat dit door een onafhankelijk bureau 
gedaan zou moeten worden.

De heer VAN DANTZIG vraagt aan welk bureau de heer Van Brug denkt als het 
ASW dit volgens hem niet zou kunnen doen.

De heer VAN BRUG zegt dat een onderzoek veel verder gaat dan een 
keukentafelgesprek. Het moet ook over de buurt, de toegankelijkheid, de veiligheid en 
bereikbaarheid van faciliteiten gaan. Een wooncoach kan een bijdrage leveren, maar een 
onafhankelijk instituut zou beter een totaalindruk van het geheel kunnen krijgen.

De heer VAN DANTZIG begrijpt dat de heer Van Brug de wooncoaches een goed 
idee vindt, maar dat hij daarnaast een onafhankelijk instituut wil voor de vraaganalyse die 
de wethouder overigens al heeft toegezegd. Hij vraagt of de heer Van Brug bereid is om 
deze eerst af te wachten.

De heer VAN BRUG stelt dat er in ieder geval nog moet worden gewacht op het 
actieplan Wonen voor Ouderen. Het lijkt hem wel verstandig om voor de gesprekken met 
de woningcorporaties de woonvisie op papier te zetten. Hij is benieuwd naar de visie voor 
de toekomst. Hij constateert dat er heel veel studentenwoningen worden gebouwd en het 
bevreemdt hem dat er op andere plekken gezinnen met kinderen hun huis uit moeten. Hij 
vraagt ten slotte een uitleg over de zin: “Het is van belang dat het huidige erfpachtstelsel 
voor particulieren zal worden omgevormd naar een stelsel van eeuwigdurende erfpacht. 
Ook dit aspect wordt meegenomen in de financiële afspraken.”

College

Wethouder IVENS zal de twee onderwerpen die de heer Van der Ree heeft 
genoemd, toevoegen en hij neemt de achtervang van corporaties van CPO en de 
bescherming van monumenten in de gesprekken met de corporaties mee. De oude 
woonvisie is aan het eind van een oude bestuursperiode opgesteld. Wachten op een 
nieuwe woonvisie is niet opportuun omdat er nu afspraken gemaakt moeten worden met 
corporaties op basis van het coalitieakkoord.

Mevrouw MOORMAN vraagt of de wethouder wel van plan is om de woonvisie te 
maken en wanneer deze er dan komt. Het lijkt er nu op dat er gewoon wordt 
geaccepteerd dat de liberalisatie en verkoop in de particuliere sector van start gaan.

Wethouder IVENS zegt dat de wet hier niet veel over zegt. De opdracht is om met 
corporaties afspraken te maken en niet met de particuliere sector. Hij denkt dat het met 
name interessant is om deze laatste gesprekken te voeren bij Balans in de Stad en bij 
Ruimte voor de Stad. Hij wil dit proces niet vertragen door met een grote visie te komen 
over hoe de stad eruit moet zien.
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Mevrouw MOORMAN ziet twee aspecten: hoe denkt het college over wonen in de 
stad en hoe kunnen partijen hierop reageren en het juridische aspect: de nieuwe wet 
maakt het mogelijk dat bij de minister bij een conflict kan interveniëren op basis van de 
woonvisie. De huidige woonvisie is van 2009.

Wethouder IVENS stelt dat hij door de bespreking van vandaag en door de 
bespreking met de stadsdelen beter toegerust de gesprekken met de corporaties in kan 
gaan. Binnenkort start het bestuurlijk overleg met corporaties en huurdersverenigingen. 
Dit worden uiteindelijk onderhandelingen die leiden tot besluitvorming in het college,
waarna dit stuk is vastgesteld. Het heeft echter pas waarde als het een gemeentelijk 
woonkader wordt waarmee de gemeente instemt. Vervolgens kan het als woonvisie 
dienen, waarna er afspraken per corporatie gemaakt kunnen worden.

De heer VAN DANTZIG begrijpt dat de adviezen van de bestuurscommissie 
alleen naar het college komen. Hij verzoekt om deze tkn naar de commissie te sturen.

Wethouder IVENS zegt dit toe.

De heer GROOT WASSINK memoreert dat de commissie expliciet heeft 
gevraagd om een woonvisie zoals deze er in het verleden is geweest en zoals de 
wethouder er in zijn eigen document ook over spreekt. Hij vraagt of de woonvisie ‘oude 
stijl’ onderdeel is van hetgeen aan de raad wordt voorgelegd. Ook wil hij weten of de 
afspraken met de corporaties niet aan de raad worden voorgelegd. Het zou zijn voorkeur 
hebben om die afspraken als raad vast te stellen.

Wethouder IVENS antwoordt dat er geen woonvisie komt, maar dat het gaat om 
het gemeentelijk woonkader dat alleen de sociale sector betreft. Eventueel is er daarna 
ruimte om een hele woonvisie te maken. Hij zegt dat de afspraken in het gemeentelijk 
kader worden bekrachtigd door de raad.

De heer VAN DER REE zegt dat voor hem het probleem hiermee uit de wereld is.

Mevrouw MOORMAN hoort de wethouder zeggen dat de onderhandeling met de 
corporaties geldt als woonvisie nadat het in een kader is voorgelegd aan de raad. Zij stelt 
voor om het proces op schrift te stellen.

Wethouder IVENS stelt dat de wet per 1 juli a.s. ingaat en dat het allemaal nieuw 
is. Hij zegt toe om een brief te sturen met uitleg over het proces.

De heer GROOT WASSINK constateert dat een meerderheid hecht aan een 
bredere woonvisie. Hij vraagt wat de wethouder wil.

Wethouder IVENS wil vooral eerst Balans in de Stad en Ruimte voor de Stad
bewaken en als resultante daarvan bekijken hoe in den brede met wonen omgegaan moet 
worden.

De cijfers uit Den Haag over hoe goed het gaat met de woningcorporaties herkent 
hij niet helemaal voor Amsterdam. De waardestijging en cijfers zijn vaak landelijk en deze 
zijn vooral gebaseerd op wat in de woningen zit en op het inbrengen van de totale 
mogelijke huurruimte voor de komende jaren.

De heer FLENTGE vraagt of de wethouder na de onderhandelingen aan de hand 
van een aantal doorrekeningen kan laten zien hoe de financiële situatie van de 
woningcorporaties is, zodat de raad kan meekijken naar de keuzes die zijn gemaakt.

Wethouder IVENS zegt dat dit beeld bij het eindresultaat moet zitten. De wensen 
en de financiën zijn niet in balans en de raad moet inzicht hebben in de beperkende 
factoren.
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De heer VAN DANTZIG wijst erop dat D66 en de SP een motie over het 
waarborgfonds hebben ingediend en wellicht kan dit, als het nodig is, als pressiemiddel 
worden ingezet.

Wethouder IVENS heeft geen reden om aan te nemen dat hij dit pressiemiddel 
nodig heeft. De corporaties leveren op dit moment alles waarom wordt gevraagd.

Vanaf 2007 is de sociale-huursector met vijfduizend woningen per jaar 
afgenomen. In 2013 nam deze af met zesduizend woningen en in 2014 zelfs met 
zevenduizend woningen. Iedereen brengt iets in de onderhandelingen in: huurders hun 
huur, corporaties moeten de kwaliteit van de woningen bewaken en de gemeente brengt 
de grond in. Het armoedegeld is eigenlijk het bedrag dat nu bij de woonkostenbijdrage 
staat.

Mevrouw MOORMAN erkent dat de woningcorporaties er door de nieuwe 
herzieningswet weer op gewezen worden dat ze zich aan hun kerntaak moeten houden 
en meer passend moeten toewijzen, maar zij kunnen hierop verliezen en de vraag is of de 
gemeente kan helpen om inzichtelijk te maken of het inkomen van huurders nog steeds 
onder de sociale-huurgrens ligt.

Wethouder IVENS zegt dat de pilot Flexibel huren nog loopt en dat de resultaten 
hiervan volgend jaar bekend worden. De omschakeling van de ene sector naar de andere, 
DAEB en niet-DAEB, is heel ingewikkeld. Met het ministerie wordt ook overlegd over hoe
woningen die boven de liberalisatiegrens worden verhuurd ook weer onder deze grens 
komen.

De heer VAN DANTZIG is zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze 
overleggen en verzoekt de wethouder de uitkomsten hiervan te communiceren.

Wethouder IVENS stelt dat hij dit kan doen zolang het wettechnisch is. Als er 
andere aspecten bij betrokken worden, dan zal hij er een besloten brief van maken.

Mevrouw MOORMAN vindt vooral de timing relevant. Op dit moment hoort alles 
wat geliberaliseerd wordt in het niet-DAEB-deel. Van corporatiedirecteuren weet zij dat 
het van niet-DAEB terugbrengen in DAEB in de praktijk niet zal gebeuren. Het overleg 
met het ministerie hierover moet zijn afgerond voordat de onderhandelingen met de 
corporaties starten, want anders worden er afspraken gemaakt die uiteindelijk in de 
praktijk niet nagekomen kunnen worden.

Wethouder IVENS is dit met mevrouw Moorman eens. Er zouden meer woningen 
onder de aftoppingsgrens aangeboden moeten worden. Hij benadrukt dat hiermee niet 
alle problemen opgelost zullen zijn, omdat er nog steeds mensen in een relatief te dure 
woning zullen blijven zitten. Rondom het passend toewijzen bestaat in de wet een 
ingroeimodel.

De heer VAN DANTZIG vraagt of de energielasten bij passend toewijzen worden 
betrokken.

Wethouder IVENS denkt dat dit het erg complex zal maken. Hij denkt dat vooral 
naar de woonlasten gekeken moet worden. Passend toewijzen ligt bij de wet vast en 
hierbij wordt niet verwezen naar de energielasten. Deze zullen hoogstens bij het 
woonlastenakkoord naar voren komen.

De heer VAN DANTZIG merkt op dat er duizend nul-op-de-meter-woningen 
komen en hij kan zich voorstellen dat deze naar de mensen gaan die het moeilijk kunnen 
betalen.

Wethouder IVENS vindt dit een interessante suggestie.
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De heer FLENTGE hecht zeer aan de maatregel dat 95% van de 
woningzoekenden met huursubsidie recht heeft op een huurtoeslag en een toewijzing tot 
aan de aftoppingsgrens. Hij vraagt of deze maatregel kan worden toegepast in 
Amsterdam, eventueel zelfs met een toevoeging.

Wethouder IVENS zal zich, hoewel er een balans gevonden zal moeten worden, 
aan de wet houden. Dit betekent voor de corporaties een vergaande maatregel.

De heer FLENTGE begrijpt dat deze wet in Amsterdam uitgevoerd zal worden.

Wethouder IVENS wijst erop dat het een wet is waar corporaties zich aan dienen 
te houden. De kerntaak van de corporaties wordt het zich richten op mensen die het het 
hardst nodig hebben. Hierbij gaat het primair om statushouders, mensen met een laag 
inkomen tot 34.000 euro, en mensen met huursubsidie. Er zal bekeken worden of er 
voldoende woningen blijven om ook de mensen met een inkomen van 38.000 euro te 
bedienen. De middenhuur is sinds de eeuwwisseling ongeveer verdrievoudigd. In de 
komende tien jaar wordt verwacht dat deze zelfs vervijfvoudigt. Corporaties zullen ook 
woningen hebben in de vrije sector en hierover zal worden gesproken. De markt bouwt 
intussen ook sociaal. Vorig jaar zijn er zelfs iets meer sociale woningen door particulieren 
opgeleverd dan door corporaties. Voor de eindfase moet er een aantal plannen voor 
kwetsbare groepen liggen, waaronder het actieplan Ouderen. Hij heeft de verwachting dat 
corporaties het enthousiasme delen om de regeling Van Hoog naar Laag te verbreden. Hij 
begrijpt de oproep om woningen op de begane grond voor ouderen te behouden en hij 
ziet met belangstelling uit naar de inbreng vanuit Oost en West richting de 
onderhandelingen.

De heer VAN DANTZIG heeft eerder gevraagd of de wethouder met corporaties 
wil bespreken hoe particulieren aan Van Hoog naar Laag en Van Groot naar Beter
kunnen deelnemen.

Wethouder IVENS zegt dat dit met particulieren zal worden besproken zodra de 
regeling is besproken met de corporaties. Corporaties bouwen redelijk uniforme woningen 
en er is behoefte aan zowel grote als kleine woningen. Op dit moment wil hij nog geen 
scherpe keuze maken, maar hij heeft begrepen dat particulieren ook geïnteresseerd zijn 
in het bouwen van grotere woningen.

De heer VAN DANTZIG wijst erop dat corporaties uniforme woningen bouwen 
vanwege de erfpachtvoorwaarden. Hij hoopt dat de wethouder kan toezeggen dat hij de 
grondprijs per vierkante meter met de corporaties zal bespreken.

Wethouder IVENS zegt dit toe.
De kaderafspraken komen apart terug. Gemengde wijken is een belangrijk punt 

dat ook in het coalitieakkoord staat.

De heer GROOT WASSINK vraagt of de nieuwe kaderafspraken voor de zomer 
aan de raad worden voorgelegd.

Wethouder IVENS zegt dat ze parallel in de afspraken met de corporaties 
meegaan of iets eerder.

De intentie van gemengde wijken wordt breed in de raad gedeeld en Thijs Reuten 
zit als vertegenwoordiger van het AVO, het Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg, bij het 
overleg hierover.

Volgens hem staat in het stuk dat het momenteel niet wenselijk wordt geacht om 
sociale-huurwoningen voor vakantieverhuur te gebruiken. Als de handhaving voor 
vakantieverhuur op orde is, kan de discussie eventueel opnieuw worden gevoerd.

De heer GROOT WASSINK heeft nog geïnformeerd naar isolatiesubsidie voor 
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huurders en naar erfpacht en corporaties.

Mevrouw MOORMAN stelt dat de wethouder op vier vragen van haar nog niet 
heeft gereageerd. Waarom wordt alleen rekening gehouden met huren tot 34.000 euro in
plaats van ook tot 38.000 euro? Zij heeft geïnformeerd naar het dynamisch evenwicht: het 
compenseren van uitstroom met bijbouwen. Over gemengde wijken heeft zij gevraagd of 
het niet te grofmazig is. Zij heeft de vraag gesteld of er in sommige wijken niet moet 
worden gestopt met verkoop dan wel liberalisatie.

De heer VAN DANTZIG heeft gevraagd hoe erfpacht voor de conversie naar 
middenhuur zich verhoudt met het rapport van Conijn en Teulings daarover.

De heer VAN BRUG merkt op dat het actieplan Wonen voor Ouderen eind april, 
begin mei komt. Hij vraagt zich af hoe dit actieplan nog kan worden besproken en wordt
meegenomen in de onderhandelingen.

Wethouder IVENS zal in het briefje over het proces de actieplannen meenemen. 
De uiteindelijke besluitvorming ligt begin juli bij de raad. Het actieplan zal worden 
besproken op 27 mei a.s. Daarvoor zal het worden aangeleverd. Als het tempo met 
betrekking tot de labelstappen doorgaat zoals de afgelopen tijd, zullen de doelstellingen 
van Aedes worden gehaald. Op dit moment is er onduidelijkheid over hoe met 
herstructureringsgebieden omgegaan moet worden omdat corporaties bij herstructurering 
geen markttoets hoeven te doen als ze eigenaar zijn van de grond. Er is een motie van 
GroenLinks ingediend – die in de Eerste Kamer is aangenomen – die ervoor pleit dat dit 
ook zou moeten gelden als de grond in erfpacht is uitgegeven.

Op de vraag over een inkomen van 38.000 euro heeft hij al geantwoord dat dit op 
tafel ligt, maar dat eerst wordt gekeken naar primaire groepen. Over bijbouwen wordt 
zeker in de onderhandelingen gesproken. Inzake de gemengde wijken heeft hij 
aangegeven benieuwd te zijn naar wat de stadsdelen hierover zeggen. Na de gesprekken 
zal blijken of het stoppen van verkoop in bepaalde wijken een resultaat is.

Mevrouw MOORMAN wil graag weten waar de wethouder op inzet en of hij bereid 
is op tafel te leggen dat er voor sommige wijken gewoon een stop moet zijn.

Wethouder IVENS zegt dat het zeker een resultaat kan zijn als in sommige wijken 
de gemengde wijken onder druk staan door te weinig sociale huur. Hiervoor is eerst een 
analyse nodig of er gebieden zijn waar de sociale huur dermate beperkt is dat het 
gemengd zijn van dat gebied onder druk staat.

Mevrouw MOORMAN stelt dat bekend is dat er buurten zijn waar dit het geval is 
en zij zegt dat op dit moment besloten kan worden dat daar dan niet meer verkocht wordt.

Wethouder IVENS legt uit dat het hierbij relevant is welke omvang van gebieden 
gehanteerd wordt.

Hoe wordt omgegaan met de erfpacht vormt een onderdeel van de besprekingen.

De VOORZITTER wil het hier, gezien de spreektijd, bij laten.

Mevrouw MOORMAN merkt op dat niemand de onderhandelingen wil ophouden, 
maar dat het wel nodig is om tijd te nemen om hierover te spreken. Het is daarom wel 
begrijpelijk dat mensen over hun spreektijd heen gaan. Zij heeft nog geen duidelijk 
antwoord gekregen op haar vraag over of de wijken niet te grofmazig zijn ingedeeld.

Wethouder IVENS deelt de mening dat het de voorkeur verdient om op basis van 
een kleiner gebied te kijken. De drie marktgebieden worden in ieder geval niet meer 
toegepast. Zijn inzet is fijnmazig. Hij heeft de input van de stadsdelen nodig om aan de 
slag te gaan.
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De heer GROOT WASSINK vraagt wanneer de input van de stadsdelen uiterlijk 
binnen moet zijn.

Wethouder IVENS zegt dat deze informatie op 6 april a.s. bij hem moet zijn en op 
23 april wordt hier met stadsdelen over gesproken.

Mevrouw MOORMAN wil het stuk naar de raad piepen.

De VOORZITTER deelt mee dat het op 22 april in de raad kan worden behandeld.

Mevrouw MOORMAN wil verzoeken om dit naar de eerstvolgende raad te 
verschuiven omdat de wethouder de onderhandelingen begin april begint.

De heer VAN DANTZIG wijst erop dat de informatie van de stadsdelen pas op 
6 april komt. Misschien kan de wethouder de stadsdelen verzoeken om zodra de adviezen 
gereed zijn, deze al op te sturen.

De VOORZITTER meldt dat het verzoek voor een eerdere raadsbehandeling 
ingediend kan worden bij het presidium.

Wethouder IVENS zal de adviezen van de stadsdelen opsturen zodra deze door 
hem zijn ontvangen. Hij denkt dat de raad van 22 april niet zo problematisch is omdat de 
echte onderhandelingen na bespreking met de stadsdelen op 23 april van start gaan.

Mevrouw MOORMAN denkt dat het in dat geval geagendeerd kan worden voor de 
raadsvergadering van 22 april. Zij wil wel de garantie hebben dat alle uitspraken van de 
raad ook echt in de onderhandelingen worden meegenomen.

Wethouder IVENS zegt dat 22 april handig is omdat dan alle adviezen van de 
stadsdelen binnen zijn. De uitspraken van de raad worden dan nog steeds meegenomen 
in de onderhandelingen.

De heer VAN BRUG merkt op dat een maand later, op 27 mei, het ouderenplan 
komt. Hij vraagt zich af hoe dit nog serieus kan worden meegenomen in de 
onderhandelingen.

Wethouder IVENS wijst erop dat 27 mei nog steeds voor 1 juli is, maar hij erkent 
dat dit niet voor de eerste verkennende gesprekken is. De notitie moet echter goed zijn en 
de onderhandelingen kunnen niet wachten.

De heer VAN BRUG stelt dat het om een enorme doelgroep gaat en deze moet 
wel serieus in dit soort plannen worden meegenomen.

Wethouder IVENS voelt de noodzaak waar de heer Van Brug op wijst goed en dit 
is ook het geval bij de corporaties en de huurdersverenigingen.

Sluiting

De VOORZITTER sluit de vergadering om 12.34 uur.
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