
Amendement “Meer nadruk op Middensegment I” 

  

 

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 20 december 2018 

Constaterende dat: 

• Het coalitieakkoord “Duurzaam doen” de ambitie heeft om de wachtlijsten te verkorten 

 en  

• “voor nieuwe projecten geldt een verdeling van veertig procent sociale huur, veertig procent 

middeldure huur of koop (met de nadruk op huur tot € 950) en twintig procent overige 

woningen” 

en 

• “We gaan onderzoeken hoe we de middeninkomens, waaronder starters, meer kans kunnen 

geven op een passende (nieuwbouw)woning.” 

• Dat in de “Nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment” het 

middensegment van 40% is opgedeeld in 2 blokken van 50% bestaande uit enerzijds lage 

middeldure huur/koop en hoge middeldure huur/koop 

• Er in Haarlem weinig koopwoningen zijn in de huidige woningvoorraad in de prijsklasse die 

beschikbaar is voor inkomens van 1 tot 1,5 keer modaal (bron: WiMRA) 

 

 

Overwegende dat: 



• De frase “Met nadruk op” een groter aandeel dan de helft veronderstelt 

• Hoe meer concentratie van het middensegment in de groep “lage middeldure huur/koop” 

hoe meer kans dit geeft op doorstroming uit de sociale huur en daarmee verkorting van de 

wachtlijsten. Eveneens zoals de geformuleerde ambitie starters en inwoners die een beroep 

uitoefenen als leraar, verpleger of agent meer kans te geven op een woning. 

• Wanneer de nieuw te bouwen koopwoningen zich in het middensegment concentreert op 

primair het inkomenssegment 1x tot 1,5x modaal, en daarmee minder op 1,5x – 2x modaal, 

er een evenwichtiger verdeling aan inkomens binnen de woningvoorraad in Haarlem ontstaat  

Stelt het volgende amendement voor: 

De verdeling van het middensegment op bladzijde 10 die nu staat omschreven als “Minimaal de 

helft” ten aanzien van lage middeldure huur/koop en “de andere helft” ten aanzien van hoge 

middeldure huur/koop te vervangen door: 

“60% procent” en “De resterende 40%” en andere referenties hieraan in de Nota op dezelfde wijze te 

amenderen.  

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M. Wiedemeijer (PvdA Haarlem) 

F. Garretsen (SP Haarlem) 

P. van den Doel (GroenLinks Haarlem) 


