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Onderwerp 

Schriftelijke vragen van het lid Hammelburg inzake doorstroming maatschappelijke 
beroepen van tijdelijke naar reguliere woningen 

Aan het college van burgemeester en wethouders  

Toelichting door vragensteller: 
 
De fractie van D66 krijgt zorgelijke signalen binnen van afstuderende leraren en verplegers in 
Amsterdam. Het blijkt namelijk dat velen nauwelijks aansluiting weten te vinden tot de 
reguliere (sociale) woningvoorraad, nadat ze afgestudeerd zijn en hun tijdelijk (veelal) 
campuscontract afloopt.  
 
Gezien het gigantische tekort aan leraren, verplegers, politieagenten en bouwvakkers in 
Amsterdam heeft het stadsbestuur van Amsterdam reeds verschillende maatregelen genomen 
om de stad toegankelijk te houden voor mensen met maatschappelijke beroepen. Zo kunnen 
startende leraren voorrang krijgen op een corporatiewoning, de gemeente coördineert hierin. 
Ook zijn er duidelijke prestatieafspraken gemaakt met corporaties om 100-200 woningen 
beschikbaar te stellen voor mensen met een maatschappelijk beroep. Toch lijkt een groep net 
afgestudeerden met een maatschappelijk beroep geen aansluiting te vinden op het reguliere 
woningaanbod, waardoor het risico bestaat dat velen na het afronden van hun opleiding 
alsnog de stad verlaten. De kans is daarmee groot dat zij ook elders een baan zullen 
accepteren. 
 
Gezien vorenstaande stelt het lid Hammelburg, namens de fractie van D66 op grond van 
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende vragen:  
 
1. Herkent het college zich in het beeld dat pas afgestudeerde Amsterdamse leraren, 

verplegers, politieagenten en bouwvakkers alsnog de stad verlaten omdat ze geen 
aansluiting vinden op het reguliere woningaanbod in de sociale sector? 

 
2. Hoeveel gevallen zijn er bij het college bekend van afgestudeerden met een 

maatschappelijk beroep die geen aansluiting vinden op het reguliere sociale huursegment 
en daardoor de stad verlaten? 

 
3. Hoe groot is op dit moment de lijst met afgestudeerden met een maatschappelijk beroep 

die zich bij de gemeente gemeld hebben voor voorrang op een woning? 
 

4. Hoe verloopt de uitwisseling van informatie tussen corporaties op dit moment ten aanzien 
van afstuderende mensen met een maatschappelijk beroep die zijn aangewezen op het 
reguliere sociale segment? 
 

5. Is het college het eens met de fractie van D66 dat betere uitwisseling van informatie 
tussen woningcorporaties zou kunnen helpen om de afgestudeerde met een 
maatschappelijk beroep waarvan het tijdelijke contract verloopt te helpen aan een 
reguliere sociale huurwoning? 
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6. Is het college van mening dat de gemeente op het uitwisselen van dergelijke informatie 
een nog stevigere regierol zou kunnen pakken? 
 

Het lid van de gemeenteraad,  

    A.R. Hammelburg 
 
 


