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Verdubbeling aantal reacties op een sociale huurwoning in
2015 ten opzichte van 2014.
Geen sociale huurwoning meer te krijgen !
Het Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) heeft in een Quick Scan van het
jaarverslag 2015 van Ymere geconcludeerd dat het aantal gemiddelde reacties op een sociale
huurwoning in 2015 bijna is verdubbeld ten opzichte van 2014. Reageerden er in 2014 nog
gemiddeld 194 mensen op een vrijgekomen sociale huurwoningen, in 2015 reageerden gemiddeld
372 mensen op een sociale huurwoning die leeg kwam van Ymere !
Het jaarverslag van Ymere is het eerste jaarverslag dat is uitgekomen over 2015 van de Amsterdamse
wooncorporaties.
Naast deze schrijnende cijfers valt te constateren dat ook de sociale woningvoorraad is gedaald.
Het ligt in de verwachting dat deze tendensen ook zichtbaar zullen zijn in de nog uit te komen
jaarverslagen over 2015 van de andere corporaties.
Het IBW-N heeft deze tendensen al in november 2015 voorgerekend in haar notitie “voor een
werkelijk ongedeelde stad” die als raadsadres is aangeboden aan de gemeente raad.
De WIA 2015 cijfers voor Amsterdam bevestigden de cijfers van het IBW-N en ook dit jaarverslag laat
een enorme groei van de doelgroep zien die een beroep moet doen op de sociale woonvoorraad.
Het IBW-N zal ook deze cijfers onder de aandacht brengen van de Amsterdamse politiek en
wooncorporaties met een indringende oproep de verkoop van de sociale woningvoorraad en de
liberalisatie per direct te stoppen en te gaan bouwen, bouwen en bouwen.
Het aantal huishoudens met een laag(midden)inkomen en voor het overgrote deel aangewezen zijn op
een woning met een sociale huur is in de afgelopen tijd in Amsterdam fors gestegen naar 238.000
huishoudens.
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Voor meer informatie:
Han wanders, IBW-N, tel. 0206316682, Han_wanders@hotmail.com
Of via W. van Zijl, secretariaat@ibw-n.nl
IBW-N,
p/a Voorsteven 8
1034 SK Amsterdam
Voor meer informatie en alle onderliggende stukken, zie:
www.ibw-n.nl
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