
Actuele motie ALV PvdA 20 november 2019 

 

De Partij van de Arbeid Amsterdam in vergadering bijeen op 20 november 2019; 

Gehoord de discussie over de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 (woonakkoord) tussen gemeente, 
corporaties en huurderskoepels van 7 november 2019; 

Constaterende dat: 

- het woonakkoord de gewone huurder hard treft. De (ver)huurdersheffing van 250 miljoen 
per jaar maakt het de Amsterdamse corporaties onmogelijk hun kerntaken (onderhoud en 
nieuwbouw van sociale huurwoningen) goed uit te voeren. Om toch nieuwbouw te kunnen 
plegen wordt de stad opgezadeld met voortzetting van verkopen binnen de Ring en worden 
de zittende huurders opgezadeld met een huurverhoging boven inflatie van een half procent 
in 2020 en daarna jaarlijks met één procent boven inflatie; 

- cruciale (financiële) informatie over het akkoord geheim wordt gehouden; 
- de gemeente voornemens is het akkoord ongewijzigd vast te stellen op 27 november a.s.; 

Overwegende dat: 

- hoofdoorzaak van alle problemen de (ver)huurdersheffing is; 
- het onwenselijk en onbegrijpelijk is dat de huurders die al moeten betalen  voor de 

(ver)huurdersheffing nu ook nog eens moeten bijdragen voor de nieuwbouw;  
- door de snelle besluitvorming in de gemeenteraad er geen enkele mogelijkheid is voor een 

serieuze en goede maatschappelijke en politieke discussie over dit voor vier jaar geldende 
akkoord; 

Verzoekt de gemeenteraadsfractie: 

1. Niet akkoord te gaan met het geheim houden van de financiële stukken; 
2. Niet akkoord te gaan met het zonder goede inspraak nu al vaststellen van deze 

Samenwerkingsafspraken; 
3. In te zetten op Samenwerkingsafspraken die twee jaar van kracht zijn in plaats van vier jaar 

waarbij de voorgenomen extra huurverhoging de komende twee jaar niet wordt 
doorgevoerd; 

4. Vanaf nu tot aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 alles op alles te zetten om 
de (ver)huurdersheffing van tafel te krijgen. 
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