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Samenvatting 

Aanleiding
Het Plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019 - 2022 geeft uitvoering aan de 
doelstelling uit het Amsterdamse coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ 
om samen met de regio 10.500 woningen te realiseren. 

Tekort jongeren en studentenhuisvesting
Ondanks dat er in de vorige periode 2014-2018 11.000 eenheden gebouwd zijn voor de 
doelgroep, is de huisvestingssituatie niet verbeterd. Jongeren en studenten hebben 
concurrentie van vele andere groepen op de woningmarkt, welke vaak meer te besteden 
hebben. Daarnaast groeit het aantal studenten nog altijd en is er anno 2018 een tekort van 
9.400 studentenwoningen. Het tekort aan jongerenwoningen is niet precies bekend, maar 
wordt geschat op 8.000 tot 22.000 woningen. De aanhoudende tekorten is reden voor een 
nieuw plan waarin opnieuw gericht wordt op de productie van nieuwe woningen. Daarnaast 
is er extra aandacht voor de bestaande bouw, waar het gros van de jongeren en studenten 
uiteindelijk wonen. 

Minder hard onderscheid jongeren en studenten
In het plan JSHV 2019 – 2022 wordt een minder strikt onderscheid gemaakt tussen 
jongeren en studenten. Beide groepen hebben grote behoefte aan huisvesting en hebben 
vergelijkbare wensen als het gaat om type huisvesting en betaalbaarheid.

Ambitie en doelstellingen
Het plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019 – 2022 heeft als ambitie om betaalbare 
huisvesting voor de doelgroep in nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw te 
stimuleren. 

Nieuwbouw
De ambitie voor de nieuwbouw is 10.500 wooneenheden voor jongeren en studenten, 
samen met de regio. Hieronder vallen zowel permanente als tijdelijke woningen, 
zelfstandige woningen en woningen met gedeelde voorzieningen, aparte concepten voor 
jongeren of studenten als gemengde complexen. Het is de ambitie dat 25 procent van de 
nieuwbouw woningen zijn met gedeelde voorzieningen.
De doelstelling voor Amsterdam is 9.000 nieuwbouwwoningen. Er wordt gestuurd op een 
evenwicht tussen jongerenwoningen en studentenwoningen. De verwachting is dat er 
daarnaast nog 1.500 studentenwoningen in de regio worden gebouwd. Jongerenwoningen 
uit de regio tellen niet mee in dit plan. 

Betaalbaarheid
Betaalbaarheid is de belangrijkste voorwaarde bij de ontwikkeling van JSHV. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de leeftijdscategorie waar de huisvesting zich op richt. Ook kan op 
eigen grondposities bij nieuwe uitgifte betaalbaarheid beter worden afgedwongen dan bij 
transformatie of particuliere posities. De tabel hieronder laat de verdeling zien. 
Bij gemeentelijke grondposities worden harde eisen gesteld, namelijk 100% betaalbaar. 
Deze woningen richten zich op jongeren en studenten met een inkomen tot €22.700.
Bij particuliere grondposities en transformatie van bestaande erfpachtrechten wordt 
uitgegaan van een maximale huur tot de liberalisatiegrens. Dit biedt kansen voor jongeren 
met een hoog sociaal inkomen.  
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Om de betaalbaarheidseisen te bereiken, wordt geaccepteerd dat nieuwbouwwoningen 
voor de doelgroep klein zijn. 

Aandeel 
productie JSHV

Doelgroep 
JSHV

Max. huurprijs
(prijspeil 2019)

Indicatieve 
oppervlakte

50%
18 tot 23 
jarigen

< €424 per maand
ca. 18 tot 25m² 

gbo
Gemeentelijke 
grondpositie nieuwe 
gronduitgifte

100%
23 tot 28 
jarigen

< €607 per maand
ca. 25 tot 30m² 

gbo

Particuliere 
grondpositie/transfor
matie bestaand recht

100%
18 tot 28 
jarigen

< €720 per maand tot 40m² gbo

Bestaande bouw 
Naast nieuwbouw speelt de toegankelijkheid van de bestaande bouw een grote rol voor de 
positie van studenten op de woningmarkt. Amsterdam zet in op transparante en eerlijke 
verdeling van woningen, goede voorlichting, woningdelen met heldere voorwaarden voor 
de betaalbaarheid, rechtszekerheid en een goede verdeling over de stad. 

Overige doelstellingen
Hoewel betaalbaarheid als belangrijkste uitgangspunt geldt, is het van belang dat de 
kwaliteit van complexen aansluit bij de vraag van de doelgroep en een duurzame 
toevoeging is voor de leefomgeving in Amsterdam. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor 
communityvorming, woningen met gedeelde voorzieningen, acceptabele servicekosten en 
duurzaamheid. De realisatie van innovatieve woonconcepten wordt gestimuleerd.

Hoe gaan we dit bereiken?

Afspraken over betaalbaarheid
Tijdens het programma 2014 – 2018 is er een goede basis gelegd voor het afdwingen van 
betaalbare jongeren- en studentenhuisvesting, denk aan de prestatieafspraken met 
corporaties en het opnemen van betaalbaarheid in uitgifte- en erfpachtovereenkomsten. 
Deze instrumenten worden voortgezet, dan wel verder aangescherpt.

Convenant studentenhuisvesting
Samen met studentenhuisvesters, onderwijsinstellingen en een vertegenwoordiging van 
studenten is het Convenant studentenhuisvesting 2019 – 2022 opgesteld. Dit convenant 
zorgt ervoor dat verantwoordelijkheden duidelijk op papier komen en daarbij commitment 
wordt getoond om vraag en aanbod in de studentenhuisvesting beter op elkaar te laten 
aansluiten. Dit convenant past binnen het landelijk actieplan studentenhuisvesting 2018-
2021, wat oktober 2018 in G4 verband ook namens Amsterdam is ondertekend. 

Regionale samenwerking
De ambitie uit het coalitieakkoord richt zich op JSHV in Amsterdam én de regio. 
Regiogemeenten bepalen zelf wat er gebouwd wordt in hun gemeenten. Wel is er plan van 
aanpak woonstarters  in de Metropoolregio Amsterdam. Dit plan richt zich op 
kennisuitwisseling, monitoring van de planvoorraad voor de doelgroep en het 
enthousiasmeren van regiogemeenten om meer aandacht te hebben voor JSHV in 
gebiedsontwikkeling. 
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Actief betrekken jongeren en studenten
Naast de professionele stakeholders, is de betrokkenheid van jongeren en studenten zelf 
erg belangrijk. Zij geven input over de kansen en knelpunten die vanuit de doelgroep 
gesignaleerd worden. De  betrokkenheid van jongeren verdient nog extra aandacht. Hierbij 
wordt de hulp gevraagd van corporaties, de woonbond en !WOON Amsterdam. 



5

1 Inleiding

Het Plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019 - 2022 geeft uitvoering aan de 
doelstelling van het college om samen met de regio 10.500 woningen te realiseren. Dit plan 
maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan Woningbouw 2018-2022.

1.1 Een nieuwe lente, een nieuw geluid
In juni 2018 presenteerde het nieuwe college van Amsterdam haar coalitieakkoord Een 
nieuwe lente, en een nieuw geluid 2018 – 2022. Eén van de doelstellingen voor de 
komende jaren is dat de woningbouwproductie historisch hoog blijft, namelijk 7.500 
woningen per jaar waarvan 2.500 sociale huur. Ook jongeren- en studentenhuisvesting blijft 
een belangrijk speerpunt. Het college stelt tot doel om samen met de regio de komende 
periode 10.500 woningen voor de doelgroep te realiseren. 

1.2 Woonagenda Amsterdam 2025
De doelstelling van het collegeakkoord sluit aan bij de actie die eerder in de Woonagenda 
Amsterdam 2025 is opgenomen. De positie van jongeren en studenten op de 
Amsterdamse woningmarkt vraagt nog steeds extra aandacht. Daarom is de actie in de 
woonagenda opgenomen om een nieuw plan te maken om de positie van de doelgroep op 
de woningmarkt te verbeteren. Dit als vervolg op het Programma jongeren- en 
studentenhuisvesting (JSHV) 2014 – 2018. Betaalbaarheid is daarbij benoemd als het 
kernpunt. 

1.3 Speciale aandacht voor jongeren- en studentenhuisvesting
Al sinds 2001 wordt er in Amsterdam gewerkt aan het stimuleren van studenten- en later 
ook jongerenhuisvesting in de stad. Sindsdien zijn er in Amsterdam ruim 22.500 extra 
wooneenheden beschikbaar gekomen voor de doelgroep. Soms permanent, soms tijdelijk. 
Soms heel betaalbaar, maar ook iets duurdere projecten voor jongeren met een laag 
middeninkomen. Helaas zijn er ook een aantal projecten waarbij vermeende 
studenteneenheden onbetaalbaar werden. Deze projecten hebben ons geleerd hoe we als 
gemeente beter kunnen sturen op betaalbaarheid. Deze ervaringen nemen we mee in een 
nieuw plan. 

1.4 Scheiden of mengen van jongeren- en studentenhuisvesting
De doelgroep jongeren is een zeer diverse doelgroep: praktisch of theoretisch opgeleid, 
werkend of studerend, Amsterdams of van buiten de stad. Studenten vormen een subgroep 
van deze brede groep jongeren. 
De afgelopen decennia is er een scherpe scheiding ontstaan tussen jongeren- en 
studentenhuisvesting. Er is apart beleid voor de doelgroepen, aparte complexen en aparte 
huurcontracten. Het apart benaderen van de doelgroepen heeft logische redenen. Denk 
aan afspraken met onderwijsinstellingen over huisvesting van studenten, de urgente 
woonbehoeften voor studenten die van ver in Amsterdam gaan studeren en corporaties die 
zich hebben gespecialiseerd in het huisvesten van studenten. 
De huidige regels beperken echter de ontwikkeling van gemengde projecten. Dit terwijl 
mengen van studenten en jongeren onderling, maar ook met kwetsbare groepen kansen 
biedt. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een nadere verkenning naar het onderscheid tussen niet-
studerende en studerende jongeren in aanbod en toewijzing. Hierbij wordt ook gekeken 
naar de effecten als het onderscheid tussen deze twee groepen wordt losgelaten. Dit is een 
apart traject, dat zorgvuldig zal worden doorlopen en de nodige tijd in beslag zal nemen. 
De uitkomsten van dit traject worden t.z.t meegenomen in de uitvoering van dit plan. 
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1.5 Definities jongeren en studenten
We hanteren voor de doelgroepen de volgende definities:

Jongeren: 
Starters op de Amsterdamse woningmarkt in de leeftijd van 18 tot 28 jaar die niet voltijd 
studeren, met een sociaal inkomen. 

Studenten: 
Allen die voltijd studeren aan een instelling voor WO, HBO en MBO in de metropoolregio 
Amsterdam. Het gaat om zowel Nederlandse als internationale voltijd studenten. Tot deze 
doelgroep worden eveneens de (internationale) promovendi gerekend. Daarnaast studeren 
er ook internationale uitwisselingsstudenten, over het algemeen voor een periode van een 
half jaar. 

1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 komen de belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot jongeren- en 
studentenhuisvesting aan bod. Deze ontwikkelingen vormen samen met de evaluatie 
Programma jongeren- en studentenhuisvesting 2014 – 2018 (hoofdstuk 3) de basis voor 
het nieuwe plan. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de ambities van het nieuwe programma 
geformuleerd. In hoofdstuk 5 bepalen we de te bewandelen strategie. Tot slot wordt alles in 
hoofdstuk 6 kort samengevat. In de bijlage is de uitgebreide versie van de evaluatie van het 
Programma jongeren- en studentenhuisvesting 2014 – 2018 te vinden.
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2 Actualiteiten jongeren- en studentenhuisvesting

Verschillende actualiteiten bevestigen dat jongeren- en studentenhuisvesting nog altijd 
extra aandacht vraagt in Amsterdam. Denk aan het tekort aan huisvesting voor beide 
doelgroepen, de internationalisering van het onderwijs en het landelijk Actieplan 
studentenhuisvesting  2018-2021 dat in oktober 2018 ondertekend is. De belangrijkste 
actualiteiten worden in deze paragraaf besproken.

2.1 Tekort jongeren- en studentenhuisvesting Amsterdam
Ondanks dat er veel gebouwd is voor jongeren en studenten, blijft het tekort aan 
woonruimte onverminderd hoog. De populariteit van Amsterdam, de druk op de 
woningmarkt en de groei van het hoger onderwijs zijn hier de voornaamste oorzaken van. 

2.1.1 Studentenhuisvesting
Het tekort aan studentenhuisvesting tot 2022 is in de zomer 2018 vastgesteld op circa 
9.400 wooneenheden. Dit cijfer komt voort uit de jaarlijkse Monitor Studentenhuisvesting 
van Kences, aangevuld met cijfers over internationale groei van onderwijsinstellingen en 
informatie over lopende studentenhuisvestingsprojecten. Dat het tekort nog altijd groot is 
blijkt ook uit cijfers over de gemiddelde inschrijfduur van studenten voor woonruimte in de 
regio Amsterdam. Zowel voor zelfstandige woningen als voor kamers is de inschrijfduur 
toegenomen: voor zelfstandige woonruimte van ruim 3 jaar in 2014 naar 4,5 jaar in 2017 en 
voor kamers van 1 jaar tot ruim 1,5 jaar in dezelfde periode (DUWO, 2018). 

2.1.2 Jongerenhuisvesting
De groep jongeren is een minder vastomlijnde doelgroep waar minder zicht op is. Het is 
een combinatie van Amsterdamse jongeren, jongeren die werk vinden in Amsterdam, maar 
ook jongeren vanuit het hele land en daarbuiten die om andere redenen naar de stad willen 
verhuizen. Veel jongeren willen alleen wonen, maar er is ook een groep jongeren die zich 
in de gezinsvormende fase bevinden.  De verscheidenheid maakt dat de woonbehoefte ook 
moeilijker te achterhalen is dan voor studenten. In 2017 heeft de gemeente Amsterdam wel 
onderzoek gedaan naar de behoefte aan jongerenhuisvesting. Op basis van demografische 
gegevens, het WIA Onderzoek en gegevens van WoningNet is geconcludeerd dat de 
bandbreedte van het tekort op dit moment tussen de 8.800 en 22.000 zelfstandige 
woningen is. Omdat de groep lastig te onderzoeken is, is de bandbreedte groot. Het geeft 
echter in elk geval aan dat de behoefte aan jongerenwoningen minstens even groot is als 
de behoefte aan studentenwoningen. 
Jongeren in de gezinsvormende fase behoeven extra aandacht. Er is nader onderzoek 
nodig naar de behoeften en mogelijkheden voor deze jonge huishoudens. 

2.2 Internationalisering
In het collegejaar 2017 - 2018 is er veel aandacht voor de internationalisering van het 
onderwijs. Zo worden er zorgen geuit over verdringing van de Nederlandse student en dat 
de verhouding tussen het aantal internationale en Nederlandse studenten uit balans raakt. 
De vereniging voor universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen publiceerden mei 
2018 de internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs. Er wordt uitgegaan van een 
landelijk percentage van 25 procent internationale studenten in 2025. Voor Amsterdam zou 
dit een aanzienlijke groei betekenen. Op dit moment is het percentage studenten ca. 13 
procent. De verwachte groei stelt stakeholders voor de opgave huisvesting voor deze 
groep internationals te organiseren (zogenaamde landingsplekken), zonder daarbij de 
balans met reguliere huisvesting voor studenten uit het oog te verliezen.



8

2.3 Landelijk actieplan studentenhuisvesting 
In oktober 2018 is het Landelijk actieplan studentenhuisvesting ondertekend door onder 
andere het Rijk, de G4 en vertegenwoordigers van huisvesters, onderwijsinstellingen en 
studenten. Dit actieplan richt zich op een structureel betere aansluiting tussen de vraag 
naar en het aanbod van studentenhuisvesting. Lokale partijen wordt gevraagd jaarlijks een 
beeld te schetsen van de huisvestingssituatie voor studenten en om afspraken te maken 
over vraag en aanbod aan studentenhuisvesting. Amsterdam is één van de voorlopers als 
het gaat om samenwerking op het gebied van studentenhuisvesting. Al sinds 2006 is er 
actief beleid met productieafspraken voor studentenhuisvesting. Sinds die tijd zijn er ook 
grote stappen gemaakt op het gebied van samenwerking tussen de gemeente, 
onderwijsinstellingen, huisvesters en studenten. Het Landelijk actieplan bevestigt daarmee 
dat Amsterdam op de goede weg is, ondanks de aanhoudende schaarste aan woningen. 
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3 Lessen uit het Programma JSHV 2014 – 2018

Het vertrekpunt voor dit nieuwe plan jongeren- en studentenhuisvesting is de evaluatie van 
het Programma JSHV 2014 – 2018. De evaluatie van het programma geeft volgende 
belangrijke lessen voor een nieuw plan: 

 Stel een convenant op tussen onderwijsinstellingen, eventueel huisvesters en 
studentenorganisaties, en de gemeente over de gedeelde verantwoordelijkheid 
voor studentenhuisvesting.
De beschikbaarheid van studentenhuisvesting is belangrijk voor de stad en in het 
bijzonder voor onderwijsinstellingen. Het aanbod aan studentenhuisvesting is 
belangrijk voor hun groeimogelijkheden. Zij hebben hier ook een verantwoordelijkheid 
in. Dit door eigen grondposities in te zetten voor (tijdelijke) studentenhuisvesting, zich 
te committeren aan studentenhuisvesting binnen de Metropoolregio Amsterdam, 
bewustzijn over gevolgen van het verengelsen van studies en helderheid te geven 
over de ontwikkeling van het aantal studenten. Studentenhuisvesters en 
studentenorganisaties zijn ook logische partners in dit convenant.

 Focus op harde doelstellingen voor betaalbaarheid en aantallen.
Door het grote tekort aan jongeren- en studentenhuisvesting blijft het van belang om 
stevig in te zetten op de ontwikkeling van aantallen jongeren- en studentenhuisvesting. 
Doelstellingen met harde aantallen versterken de focus. Belangrijke eis is de 
betaalbaarheid, zodat de woningen ook daadwerkelijk beschikbaar komen voor de 
doelgroep. Hierover moeten stevige afspraken gemaakt worden met corporaties. 

 Zet naast permanente bouw ook in op tijdelijke woningbouw en woningen met 
gedeelde voorzieningen om de gewenste aantallen te behalen. 
Er is met name onder jonge studenten veel vraag naar woningen met gedeelde 
voorzieningen. Onzelfstandige woonruimte biedt de beste garantie op betaalbaarheid 
en leidt daarmee tot meer betaalbare wooneenheden in de stad. 
Tijdelijke jongeren- en studentenhuisvesting kunnen levendigheid in een gebied 
brengen vooruitlopend op de permanente gebiedsontwikkeling. Ook is tijdelijkheid 
geschikt omdat de groei van de vraag naar JSHV voor de lange termijn niet zeker is. Zo 
is de groei op lange termijn sterk afhankelijk van de populariteit van Amsterdam als 
studie- en werkstad voor jongeren ten opzichte van andere steden in Europa. 

 Geef mogelijkheden voor gemengde projecten (jongeren en studenten onderling, 
maar ook met kwetsbare groepen), maar blijf tegelijkertijd de aparte studenten- 
en jongerenhuisvesting koesteren. 
De bestaande specifieke studentencomplexen en jongerencomplexen hebben hun 
waarde bewezen. Gemengde complexen spelen in op nieuwe trends in de 
maatschappij. De stad heeft baat bij zowel gemengde als aparte projecten.
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 Versterk betrokkenheid jongeren.
Studenten zijn goed vertegenwoordigd in de stad via verschillende belanghouders en 
belangenorganisaties, denk aan studentenorganisaties, hogeronderwijsinstellingen en 
studentenhuisvesters. Jongeren zijn op dit moment niet eenduidig vertegenwoordigd in 
organisaties. De aanbeveling is om een manier te zoeken om jongeren meer te 
betrekken bij de uitwerking van het plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019 - 
2022. 

 Betrek de Metropoolregio Amsterdam voor de opgave om meer woningen voor 
jongeren en studenten te realiseren.
Amsterdam heeft op de korte termijn onvoldoende ruimte om in de volledige vraag 
naar huisvesting voor jongeren en studenten te voorzien. Daarnaast is er binnen de 
MRA-gemeenten ook een opgave om jongeren te huisvesten en om starters binnen de 
regio meer mogelijkheden te geven.

 Voer het plan voor jongeren- en studentenhuisvesting uit met een integrale visie 
op nieuwbouw en bestaande bouw.
Het programma JSHV 2014 – 2018 richtte zich uitsluitend op de nieuwbouwproductie 
van jongeren- en studentenhuisvesting. Ontwikkelingen in de bestaande bouw kunnen 
echter grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid aan jongeren- en 
studentenhuisvesting. Denk hierbij aan beleid voor kamerverhuur, short stay, de 
woonruimteverdeling. Dit vraagt om een integrale visie op JSHV in nieuwbouw en de 
bestaande bouw.

 Zoek een manier om meer aandacht te vragen voor communityvorming en het 
beheer van JSHV.
De huisvesting van jongeren en studenten vraagt meer dan alleen een betaalbare 
privéruimte. Voor bewoners en de omgeving is het belangrijk dat er sprake is van een 
kwalitatief woonconcept. Goed beheer staat daarin centraal. Het creëren van 
ontmoeting door bijvoorbeeld het delen van voorzieningen zijn daarin belangrijke 
factoren. Communityvorming speelt in op wensen van jongeren, draagt bij aan een 
gevoel van veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid. 
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4 Ambitie en doelstellingen Plan JSHV 2019 - 2022

In dit hoofdstuk worden de ambities voor het nieuwe plan geformuleerd. Deze komen voort 
uit het coalitieakkoord, de Woonagenda Amsterdam 2025, de evaluatie Programma JSHV 
2014 – 2018 en de actuele tekorten aan jongeren- en studentenhuisvesting. 

4.1 Aantallen en betaalbaarheid
De ambitie van het Amsterdamse College is om de situatie van jongeren en studenten op 
de woningmarkt te verbeteren. Dit door onder andere 10.500 woningen voor de doelgroep 
aan de woningvoorraad toe te voegen, samen met de regio. In dit plan wordt een vertaling 
gemaakt van deze doelstelling naar een concrete ambitie voor Amsterdam zelf. 

4.1.1 Nieuwbouw en transformatie, in Amsterdam en in de regio 
De opgave voor Amsterdam is om tot en met 2022 9.000 woningen te realiseren. Verdeeld 
over vier jaar (2019 – 2022) betekent dit een opgave van 2.250 woningen voor de 
doelgroep per jaar. Dit aantal willen we halen door een mix van permanente en tijdelijke 
woningen, zelfstandige woningen en woningen met gedeelde voorzieningen, aparte 
jongeren- en studentenwoningen en gemengde complexen. De permanente, zelfstandige 
woningen zijn onderdeel van de totale woningbouwambitie van Amsterdam en komen niet 
bovenop de opgave van 7.500 woningen per jaar. Op basis van de huidige planvoorraad, 
lijkt de ambitie voor 2.250 JSHV per jaar realistisch. 
Een belangrijk deel van de opgave wordt gerealiseerd door corporaties, die als eerste aan 
zet zijn bij de bouw van sociale huurwoningen in de gemeente. De corporaties hebben al 
een flinke planvoorraad tussen 2019-2022 van ca. 5500 woningen. Maar ook particuliere 
partijen zullen een bijdrage leveren. In de periode tot 2025 is er een planaanbod van ca. 
7000 particuliere sociale woningen. We gaan ervan uit dat een deel van deze plannen bij 
jongeren- en studenten terecht komen. De afgelopen jaren heeft particuliere transformatie 
een grote bijdrage geleverd aan het halen van productiedoelstellingen. Het bouwen van 
kleine, betaalbare woningen is immers een rendabel product.

Binnen de Amsterdamse ambities voor jongeren- en studenten wordt  gestuurd op een 
evenwicht tussen woningen voor beide doelgroepen. Daarbij gaat het over het totaalplaatje 
nieuwbouw en  bestaande bouw. Gezien de ambities in het convenant 
studentenhuisvesting Amsterdam 2019-2022, is het waarschijnlijk dat het aandeel 
studentenwoningen in de nieuwbouw hoger ligt dan het aandeel jongerenwoningen. Daar 
tegenover staat dat in het reguliere aanbod woningen aan jongeren mogen worden 
aangeboden conform de prestatieafspraken hierover. 

Voor de ontwikkeling van woningen in de regio wordt in dit plan alleen gekeken naar 
studentenhuisvesting, omdat deze woningen ook bijdragen aan het woningtekort voor 
studenten die in Amsterdam studeren. Dit geldt in de regel niet voor jongerenwoningen in 
de regio, regiogemeenten hebben eigen jongeren die behoefte hebben aan 
jongerenwoningen. De huisvesting van jongeren is daarmee primair een lokale opgave. De 
verwachting is dat er de komende vier jaar 1.500 studentenwoningen worden gebouwd in 
de regio. 

4.1.2 Betaalbaarheid
Een belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van JSHV is dat de huisvesting betaalbaar 
is. Dit is een behoefte die geldt voor bijna alle (studerende) jongeren. De uitgangspunten 
voor het bepalen van de betaalbaarheid zijn de huurtoeslaggrenzen en regels voor 
passend toewijzen. 
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- Jongeren tot 23 jaar komen alleen in aanmerking voor huurtoeslag bij woningen 
met een rekenhuur tot € 424 per maand (prijspeil 2019).

- Jongeren van 23 tot 28 kunnen huurtoeslag krijgen voor woningen met een 
rekenhuur tot € 720 per maand (prijspeil 2019). 

- Alleenstaanden met een inkomen tot € 22.700 (prijspeil 2019) mogen door 
corporaties alleen ‘passend’ worden gehuisvest in woningen met een maximale 
kale huur van € 607 (prijspeil 2019). 

In dit plan ligt de prioriteit bij de groep jongeren en studenten met een laag inkomen tot € 
22.700. Betaalbaarheid betekent in dit plan dan ook woningen tot € 424 voor jongeren tot 
23 jaar en woningen tot € 607 voor jongeren tot 28 jaar. 

Gemeentelijke grondposities
Bij uitgifte van gemeentelijke grond is de randvoorwaarde dat de jongeren en 
studentenhuisvesting 100% betaalbaar is. Op deze posities hebben corporaties in principe 
voorrang, waardoor een ambitieuze betaalbaarheidsdoelstelling op zijn plek is.

Aandeel productie JSHV Doelgroep JSHV Maximale huurprijs 
(rekenhuur, prijspeil 2019)

Gemeentelijke 
grondpositie

50% 18 tot 23 jarigen < €424 per maand 

100% 23 tot 28 jarigen < €607 per maand 

Om deze betaalbaarheidsdoelen te bereiken, accepteren we dat te realiseren 
nieuwbouwwoningen klein zijn. Nieuwe woningen voor jonge jongeren en studenten tot 23 
jaar, zijn het kleinst (ca. 18 tot 25m² gbo). Nieuwe woningen voor jongeren en studenten 
tussen 23 en 28 jaar zijn bij voorkeur wat groter (ca. 25 tot 30m² gbo). Door een logische 
relatie te leggen tussen betaalbaarheid en woninggrootte, bevorderen we doorstroming en 
creëren we een gelijk speelveld, beide types kunnen even rendabel ontwikkeld worden. 

Transformatie van bestaande erfpachtrechten en particuliere grondposities 
Bij particuliere eigenaren is betaalbaarheid moeilijker af te dwingen. Wel is er in 
Amsterdams beleid vastgelegd dat woningen kleiner dan 40 m² alleen voor sociale 
huurprijzen mogen worden verhuurd (max. € 720, prijspeil 2019)1. Dit biedt kansen voor 
jongeren met een sociaal inkomen vanaf  € 22.700 per jaar (inkomensgrens passend 
toewijzen). Deze jongeren zijn ook aangewezen op de sociale huursector, omdat zij te 
weinig verdienen voor de middensegmentwoningen. 
We zetten zoveel mogelijk in op betaalbaarheid volgens de richtlijnen van gemeentelijke 
grondposities. En we stimuleren dat corporaties grondposities in deze projecten nemen. 
Maar in alle gevallen gaat het bij JSHV op particuliere grondposities om woningen tot de 
liberalisatiegrens. 

Aandeel productie JSHV Doelgroep JSHV Maximale huurprijs 
(rekenhuur, prijspeil 2019)

Particuliere 
grondpositie of 
transformatie 
bestaand recht

100% 18 tot 28 jarigen < €720 per maand 

1 N.a.v. motie 929 (2016) ‘stop de blokhokken’, 
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4.2 Bestaande bouw
Het toevoegen van nieuwe betaalbare woningen aan de woningvoorraad is belangrijk voor 
het oplossen van de tekorten aan JSHV. Daarnaast speelt de toegankelijkheid van de 
bestaande bouw een grote rol voor de positie van studenten en jongeren op de 
woningmarkt. Onder andere de afspraken over woonruimteverdeling, beleidskaders voor 
woningdelen, alsmede de afspraken omtrent het aanbod van jongerenwoningen, zijn van 
grote invloed. 
De inzet van de gemeente op het gebied van bestaande bouw is:

 In 2021 wordt de inzet van het vijfjarencontract geëvalueerd. In de 
Prestatieafspraken 2020-2023 maken we afspraken over het aanbieden van 
woningen met een vijfjarencontract voor jongeren tot 28 jaar. 

 Bij de nieuwe prestatieafspraken wordt ingezet op de betaalbaarheid van jongeren- 
en studenteneenheden en wordt hier een aanbiedingsafspraak over gemaakt. 

 Meer transparantie en monitoring van het aanbod en toewijzing van 
studentenwoningen door corporaties, zowel van reguliere studentenwoningen als 
van landingsplekken

 Een nadere verkenning naar het onderscheid tussen niet-studerende en 
studerende jongeren in aanbod en toewijzing, samen met corporaties en huurders. 

 Mogelijkheden verkennen voor het (her-)introduceren van een lokale bindingseis 
voor jongeren

 Woningdelen is alleen mogelijk met duidelijke voorwaarden voor de betaalbaarheid 
voor de bewoners. Verder wordt er goed gekeken naar de draagkracht van buurten. 
De inzet dat bij woningdelen zo veel mogelijk een individueel huurcontract voor 
iedere bewoner wordt gehanteerd.

 Goede voorlichting aan studerenden en niet-studerenden over wegwijs worden op 
de woningmarkt en huurrecht. Dit in samenwerking met !WOON, de organisatie die 
Amsterdammers informeert, adviseert en ondersteunt bij hun woonvragen en 
woonkwesties.

4.3 Studentenhuisvesting voor kortverblijf 
Naast reguliere studentenhuisvesting, is er ook behoefte aan huisvesting voor studenten 
die vanuit het buitenland in Amsterdam komen studeren. Een deel van de buitenlandse 
studenten komt voor een complete studie, een ander deel (de studiepuntenmobiele 
studenten) komen voor één of twee semesters. Daarnaast is er behoefte aan huisvesting 
voor studenten die hier komen voor een Summerschool van normaliter één maand. 

Deze internationale studenten hebben direct behoefte aan huisvesting, omdat zij niet de 
mogelijkheid hebben om vanuit het ouderlijk huis te reizen en nog geen of weinig 
connecties in de regio Amsterdam hebben. Kort verblijvende studenten hebben daarbij 
behoefte aan gemeubileerde wooneenheden. 
Onderwijsinstellingen reserveren voor nieuwe internationale studenten zogenaamde 
landingsplekken, vaak in samenwerking met enkele woningcorporaties. Het College 
ondersteunt dat internationale studenten die hier komen een landingsplek wordt 
aangeboden. Hierbij zijn er wel de volgende aandachtspunten: 

 We zetten ons in dat aan deze studenten of een campuscontract of een tijdelijke 
huurcontract wordt aangeboden, met zo goed mogelijke borging van het huurrecht; 

 De gemeente wil in overleg met de betreffende woningcorporaties over een goede 
balans in de verdeling van studentenwoningen tussen reguliere studenten (zowel 
die van dichtbij komen als die van veraf) en kort verblijvende (internationale) 
studenten. 
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4.4 Overige doelstellingen
Hoewel betaalbaarheid als belangrijkste uitgangspunt geldt, is het van belang dat de 
kwaliteit van complexen aansluit bij de vraag van de doelgroep en een duurzame 
toevoeging is voor de leefomgeving in Amsterdam. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor 
communityvorming, woningen met gedeelde voorzieningen, acceptabele servicekosten en 
duurzaamheid. 

4.4.1 Communityvorming
Onderdeel van de kwaliteit van een complex is in hoeverre er ruimte is voor ontmoeting. 
Het gaat dan om zaken als de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten, de 
inrichting van het gebouw en een goed beheerconcept. Deze elementen zijn vaak het 
sluitstuk van de exploitatie en vraagt bijzondere aandacht.  Bij uitvragen in tenders en aan 
corporaties zal hier aandacht aan worden besteed en er wordt actief aan kennisuitwisseling 
omtrent best practices gedaan. 

4.4.2 Woningen met gedeelde voorzieningen
Hiermee worden kamers in woningen of complexen bedoeld met gedeelde voorzieningen. 
Onzelfstandige eenheden zijn een betaalbare vorm van wonen en sluiten aan bij de 
woonwens van een grote groep jongeren en studenten. Het gaat hierbij zowel om 
onzelfstandige studentenkamers, als om zogenaamde friendswoningen. Uitgangspunt is 
betaalbaarheid en dat elke bewoner een eigen contract heeft. 
Er zijn zorgen over regelgeving, die voor een prikkel zorgt om meer zelfstandige woningen 
te bouwen in plaats van onzelfstandige woningen. Dit is ook benoemd in het Landelijk 
actieplan studentenhuisvesting. Afgesproken is dat er een externe verkenning wordt 
uitgevoerd waarin wordt gezocht naar gedragen wijzigingsvoorstellen in wet- en 
regelgeving die hierin sturend zijn, zoals de huurtoeslag en het WWS voor onzelfstandige 
woonruimte. Gemeente Amsterdam zal dit traject actief volgen, met als doel de bouw van 
meer onzelfstandige woningen stimuleren zonder dat dit ten koste gaat van de 
betaalbaarheid.
Verder zullen woningen met gedeelde voorzieningen meegenomen worden in uitvragen bij 
tenders en bij corporaties. We streven ernaar dat 25% van de productie voor de doelgroep 
bestaat uit eenheden met gedeelde voorzieningen.

4.4.3 Servicekosten 
Aandachtpunt voor betaalbare én kwalitatieve huisvesting zijn de servicekosten. De 
afgelopen jaren zijn er projecten aan het licht gekomen waar woningen die op basis van 
kale huur betaalbaar zijn, alsnog erg duur worden als gevolg van servicekosten en 
verplichte dienstencontracten. Dit is met name onwenselijk wanneer deze kosten van te 
voren voor de huurders onvoldoende duidelijk zijn gemaakt. 
Servicekosten horen bij het huren van een huis. In het Besluit Servicekosten2 staat 
omschreven waar servicekosten voor gerekend mogen worden. Ook is wettelijk bepaald 
dat servicekosten overeen moeten komen met daadwerkelijk gemaakte kosten en redelijk 
zijn. De huurcommissie heeft de mogelijkheid zich hierover uit te spreken, in opdracht van 
de huurder. 
Als gemeente is er geen mogelijkheid om grenzen te stellen aan servicekosten. Wel 
zoeken we naar manieren om meer aandacht te vragen voor hoge servicekosten. Hierbij 
wordt gedacht om aan het opzetten van een benchmark om te bepalen wat we als 
gemeente acceptabel vinden als servicekosten. Hierover gaan we het gesprek aan met 
ontwikkelaars. We zetten in op transparantie over servicekosten en wijzen we huurders 
actief op de mogelijkheid om naar de huurcommissie te stappen. 

2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0014932/2014-07-01#Artikel1

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014932/2014-07-01#Artikel1
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4.4.4 Duurzaamheid
Naast een duurzame samenleving door goede communities, is het ook belangrijk dat 
jongeren- en studentenhuisvesting bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van Amsterdam. 
Duurzaamheid maakt onderdeel van de prestatieafspraken met corporaties, tenders, en 
worden daarnaast opgepakt via het programma duurzaamheid. 

5 Hoe pakken we het aan?

Verschillende methoden worden ingezet om de ambities te behalen. Samenwerking en 
afspraken over betaalbaarheid vormen hierbij de kern. Deze paragraaf laat de acties voor 
de komende vier jaar zien. 

5.1 Afspraken over betaalbaarheid
Tijdens het programma 2014 – 2018 is er een goede basis gelegd voor het afdwingen van 
betaalbare jongeren- en studentenhuisvesting. Deze instrumenten worden voortgezet, dan 
wel verder aangescherpt. 

5.1.1 Betaalbaarheid in prestatieafspraken met corporaties
De gemeente Amsterdam maakt periodiek afspraken met de corporaties en een 
vertegenwoordiging van huurders, de prestatieafspraken (zie 4.2.1). Onderdeel hiervan zijn 
afspraken over betaalbaarheid. In de nieuwe prestatieafspraken wordt ingezet op het 
aanscherpen van de afspraken over betaalbare jongeren- en studentenhuisvesting conform 
de uitgangspunten van dit plan. Het is goed om deze afspraken gemeentebreed, maar wel 
op projectniveau te maken om monitoring te vereenvoudigen. Bij gemeentebrede afspraken 
op portefeuilleniveau met afspraken over gemiddelde huren is dit lastiger gebleken.  

5.1.2 Betaalbaarheid in uitgifte- en erfpachtovereenkomsten
Bij tenders en uitgifte van grond aan particulieren wordt betaalbaarheid opgenomen in 
standaardteksten voor gronduitgifte. De grondprijs (erfpacht) wordt aangepast aan de 
huurprijzen. 

5.2 Samenwerking
De gemeente heeft een belangrijke rol in het faciliteren van betaalbare JSHV door het 
inzetten van grondposities voor betaalbare jongeren- en studentenhuisvesting. De rol van 
de gemeente heeft echter grenzen. Wat er in de regio wordt ontwikkeld ligt buiten de 
directe invloed van de gemeente. De gemeente heeft ook minder invloed op voor welke 
prijs er gebouwd wordt op particuliere grondposities en bij transformatie van bestaande 
rechten. Samenwerking met betrokken partijen is daarom essentieel om tot betaalbare 
jongeren- en studentenhuisvesting te komen. 

5.2.1 Regionale samenwerking
De ambitie in het coalitieakkoord 2018 - 2022 Een nieuwe lente, een nieuw geluid is om 
samen met de regio 10.500 woningen voor jongeren en studenten te realiseren. 
Regiogemeenten bepalen zelf wat er gebouwd wordt binnen de gemeente. Een aantal 
gemeenten zien kansen voor de ontwikkeling van JSHV. De gemeente Amsterdam kan een 
belangrijke rol vervullen in het delen van kennis en ervaring, waardoor regiogemeenten 
verder geholpen worden in de ontwikkeling van JSHV. 
Hiertoe heeft Amsterdam samen met de gemeenten binnen de MRA een plan van aanpak 
gemaakt voor woonstarters. Dit plan is gericht op kennisuitwisseling op het gebied 
huisvesting voor woonstarters, monitoring van planvoorraad voor de doelgroep en het 
enthousiasmeren van regiogemeenten om meer aandacht te hebben voor jongeren- en 
studentenhuisvesting in gebiedsontwikkeling.
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5.2.2 Corporaties en ontwikkelaars
Corporaties en enkele particuliere ontwikkelaars bouwen het gros van de JSHV in 
Amsterdam. Corporaties hebben daarbij een voorkeurspositie als het over de ontwikkeling 
van nieuwe jongeren- en studentenhuisvesting op gemeentegrond gaat. Uitzonderingen 
zijn mogelijk, als daar goede redenen voor zijn. Met corporaties en de 
huurdersvertegenwoordiging worden prestatieafspraken gemaakt. 
Ook particuliere ontwikkelaars spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren- 
en studentenhuisvesting, met name in transformatiegebieden, die steeds een grotere rol 
spelen in de gebiedsontwikkeling van Amsterdam. Deze partijen worden betrokken bij het 
plan. Zij kunnen bijvoorbeeld een goede rol vervullen in het bedienen van de jongeren met 
hogere sociale inkomens. Marktpartijen moeten verleid worden te kiezen voor de doelgroep 
jongeren en studenten en zo betaalbaar mogelijk te bouwen om bij te dragen aan de 
gemeentelijke doelstellingen. Het is ook goed mogelijk om hierbij te gaan samenwerken 
met een corporatie.  Dit plan schept voor hen het kader waarbinnen zij dit kunnen doen. 

5.2.3 Kennisinstellingen
De positie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als kennis- en innovatieregio valt of 
staat bij de kwaliteit van het onderwijs. De beschikbaarheid aan jongeren- en 
studentenhuisvesting is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.
Internationaal staat het Amsterdams hoger onderwijs goed aangeschreven. Dit heeft een 
aantrekkingskracht op internationale studenten. De vraag naar huisvesting van zowel 
Nederlandse als internationale studenten is dan ook hoog en blijft de komende jaren 
groeien. Om deze groei goed te faciliteren is meer huisvesting nodig. 
Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen en gemeente vorm 
te geven, wordt er in aanvulling op dit plan een convenant gesloten. Dit wordt 
medeondertekend door de huisvesters en de studentenorganisatie. Een convenant zorgt 
ervoor dat verantwoordelijkheden duidelijk op papier komen en daarbij commitment wordt 
getoond om gezamenlijk de beschikbaarheid aan studentenhuisvesting te verbeteren. Dit 
convenant past binnen het landelijk Actieplan studentenhuisvesting 2018-2021 (zie 
paragraaf 2.4).

5.2.4 Jongeren en studenten
Jongeren en studenten zelf zijn een belangrijke schakel in de plannen voor jongeren- en 
studentenhuisvesting. Zij geven input over de kansen en knelpunten die vanuit de 
doelgroep gesignaleerd worden. 
De betrokkenheid van studenten is goed georganiseerd. Zo zorgt de ASVA (Algemene 
Studenten Vereniging Amsterdam) een actieve vertegenwoordiging van studenten, ook op 
het gebied van huisvesting. De vertegenwoordiging van jongeren verdient nog extra 
aandacht. De verscheidenheid in de doelgroep maakt dat deze groep tot op heden minder 
georganiseerd is. Corporaties met veel jonge huurders wordt daarom gevraagd hier aan 
mee te werken. Ook zal in overleg met de Woonbond en !WOON Amsterdam gekeken 
worden naar mogelijkheden om de doelgroep jongeren beter te vertegenwoordigen. 

5.2.5 Andere doelgroepenprogramma’s
Dit plan richt zich op huisvesting voor de doelgroep jongeren- en studenten. De afgelopen 
jaren zien we steeds vaker huisvestingsconcepten waarbij verschillende doelgroepen met 
elkaar gemengd worden. Zo zagen we in Amsterdam veel complexen voor statushouders 
in combinatie met jongeren en studenten. Deze mix van bewoners draagt bij aan de 
integratie van de statushouders en biedt een woonplek voor jongeren die zich willen 
inzetten voor de maatschappij. Deze projecten leveren daarmee een belangrijke bijdrage 
aan de stad. Daarnaast zijn er in het land ook vele andere combinaties met jongeren en 
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studenten, zoals met ouderen en mensen die uitstromen uit beschermd wonen of de 
maatschappelijke opvang. 
Er zal worden bekeken  met het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen en het 
programma ouderenhuisvesting, of en waar gemengde projecten mogelijk zijn met 
toegevoegde waarde voor de stad. De ambitie is om een pilot leeftijdsverschillend wonen te 
realiseren. 

5.3 Monitoring
Belangrijk onderdeel van het plan is de monitoring van projecten. Dit is nodig om de 
voortgang van de doelstellingen in het plan in beeld te brengen en zo nodig bij te sturen. 
Het is belangrijk om betaalbaarheidsafspraken te monitoren tot na de oplevering. De 
monitoring richt zich zowel op Amsterdam zelf, als op de regio. De huurprijzen, aard van de 
huisvesting (permanent of tijdelijk) en het type huisvesting (zelfstandig of woningen met 
gedeelde voorzieningen) worden meegenomen in de monitoring. 
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6 Communicatie

Het is van belang de aandacht voor nieuwe jongeren- en studentenwoningen op de agenda 
te houden, juist nu de druk op de woningmarkt zo hoog is. 

6.1 Communicatie door de gemeente
Communicatie in het Plan JSHV 2019 – 2022 richt zich op het onderhouden van de 
contacten met belangrijke partners, het rapporteren van resultaten en het aanhaken bij de 
nieuwe projecten aanhaken op de projectcommunicatie. 
In het contact met partners en andere stakeholders worden belangrijke onderwerpen 
geagendeerd, zoals betaalbaarheid en de kwaliteit van de huisvesting. 
In de communicatie over de projecten zullen waar mogelijk de concrete resultaten van het 
plan JSHV gedeeld worden. 
Tot slot zijn er de periodieke woningbouwrapportages van de gemeente waarbij intern en 
extern gecommuniceerd wordt over de voortgang van het plan. 

6.2 Participatie totstandkoming plan JSHV 2019 – 2022
Het concept plan JSHV 2019 – 2022 is met huisvesters, onderwijsinstellingen en 
vertegenwoordigers van studenten en jongeren besproken. Daarmee hebben de 
belangrijkste partners op het gebied van jongeren- en studentenhuisvesting hun input 
kunnen leveren op het plan. De doelgroep jongeren zijn tot op heden onvoldoende 
vertegenwoordigd. Recentelijk is hier nog aandacht voor gevraagd tijdens een kennissessie 
bij Pakhuis de Zwijger. Ook de komende jaren zal voor deze groep aandacht gevraagd 
moeten blijven worden. 

6.3 Convenant 
Naast het plan JSHV 2019 – 2022 is er ook het bijbehorende convenant 
studentenhuisvesting 2019 – 2022. Dit convenant is opgesteld in samenspraak met sociale 
studentenhuisvesters, onderwijsinstellingen en studentenvertegenwoordigers. In het 
convenant geven alle betrokken organisaties aan wat zij de komende jaren bijdragen aan 
het huisvesten van studenten in de stad. 

Twee keer per jaar wordt een werkgroep georganiseerd voor het plan jongeren- en 
studentenhuisvesting 2019 – 2022. Hier zijn huisvesters, onderwijsinstellingen en 
vertegenwoordigers van jongeren- en studenten welkom om te praten over de huidige 
stand van zaken. Hoe staat het met de productie van de woningen, welke knelpunten 
ervaren partners en zijn er nog kansen die we samen moeten aangrijpen?

Een keer per jaar wordt in een bestuurlijk overleg de voortgang van het convenant 
besproken en de woningbouwdoelstellingen.

Concrete acties communicatie:
- Periodieke rapportages waarmee intern en extern wordt gecommuniceerd over de 

voortgang van het plan
- Werkgroep met huisvesters, onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van de 

doelgroep jongeren- en studenten.
- Bestuurlijk overleg over voortgang van het convenant studentenhuisvesting 2019 – 

2022.
- We zetten in op verbetering van de betrokkenheid van jongeren bij de uitvoering 

van het plan. 
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Bijlage 1

Evaluatie Programma jongeren- en studentenhuisvesting 2014 – 2018

Het Programma jongeren- en studentenhuisvesting (hierna: JSHV) 2014-2018 loopt dit jaar 
ten einde. Dit is het moment om terug te kijken wat er in de afgelopen periode is bereikt, 
wat er is geleerd en welke aanbevelingen er zijn voor een nieuw plan. 

1. Doelstellingen en resultaten
De figuur hieronder geeft een overzicht van de ambities en de resultaten. 

Overzicht ambities en resultaten programma JSHV 2014 – 2018

In december 2018 zijn er ruim 11.116 wooneenheden in aanbouw genomen voor jongeren 
en studenten. De doelstelling om 10.500 wooneenheden te realiseren binnen dit 
programma is  daarmee gerealiseerd.. De ambities voor betaalbaarheid zijn niet volledig 
gehaald. De reden is dat kleine woningen door de populariteit van de stad en wijzigingen in 
het woningwaarderingsstelsel voor veel geld kunnen worden verhuurd. De uitgangspunten 
van de gemeente om betaalbare woningen af te dwingen zijn wel sterk verbeterd de laatste 
jaren. Voor een aantal projecten kwam dit echter te laat. 

Ambities 2014 – 2017 Ambities na aanpassing 
2017

Resultaat

8.000 studenteneenheden
Aantal

2.500 jongerenwoningen

10.500 wooneenheden voor 

jongeren en studenten

Verwachting tot 2019: 10.500 
wooneenheden

Totaal: 

 50 procent tot € 417 

 75 procent tot € 597 

Totaal:
 33 procent tot € 417 (rekenhuur)

 71 procent tot € 597 (rekenhuur)
Betaalbaarheid

Studenten:

 60 procent tot € 417

 80 procent tot € 500 

Jongeren:

 10 procent tot € 417 

 60 procent tot € 500 

Onzelfstandige 
eenheden

10 procent van 

wooneenheden

10 procent van 

wooneenheden

 Van totaal: 
        6 procent
 Van studenteneenheden: 

9 procent 

Huisvesting voor 
kwetsbare groepen

10 procent van 

wooneenheden (ambitie 

toegevoegd in 2016)

10 procent van 

wooneenheden
14 procent 

Transformatie Optimaal benutten Optimaal benutten 22 procent
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2. Belangrijkste ontwikkelingen 2014 – 2018

2.1 Druk op betaalbaarheid
Door de toegenomen druk op de vastgoedmarkt is de nadruk van het programma JSHV 
veranderd van sec aantallen, naar aantallen in combinatie met betaalbaarheid. Bij de start 
van het programma was de inschatting dat betaalbaarheid werd gegarandeerd door het 
Woningwaarderingsstelsel (WWS), waarbij huren worden vastgelegd op basis van het 
puntenstelsel. In 2015 is de WOZ-waarde opgenomen in het WWS, waardoor de waarde 
vanaf dat moment invloed heeft op de huurprijs. Juist in dit jaar gaat het ineens hard met 
de woningprijzen in Amsterdam, WOZ-waarden stijgen snel. Dit leidde ertoe dat kleine 
woningen veel duurder werden verhuurd. 

Als reactie hierop is zijn er instrumenten ontwikkeld om als gemeente betaalbaarheid beter 
af te kunnen dwingen. Hierbij gaat het om de volgende instrumenten:
 Samenwerkingsafspraken met corporaties over de ontwikkeling van betaalbare 

jongeren- en studentenhuisvesting; 
 Betaalbaarheid als randvoorwaarde bij de uitgifte van grond en 

erfpachtovereenkomsten, goede standaardteksten en sluitende definities in contracten; 
 Beleid om kleine woningen betaalbaar te houden, bij nieuwbouw en bij transformatie. 

Begin 2017 stelt de gemeente verplicht dat kleine, nieuwe woningen, zowel bij nieuwe 
uitgifte als bij transformatie van een erfpachtrecht, in het sociale segment blijven.

2.2 Gemengde projecten
Bij een kwart van de projecten is er een mix gemaakt tussen jongeren en/of studenten met 
kwetsbare jongeren. Kwetsbare jongeren zijn een brede doelgroep, met bijvoorbeeld 
statushouders maar ook zelfredzame jongeren die uitstromen uit intramurale instellingen. In 
deze programmaperiode ging het voornamelijk om jonge, alleenstaande statushouders die 
met de grote vluchtelingenstroom in 2015/2016 naar Nederland zijn gekomen.

2.3 Samenvoegen doelstellingen voor jongeren en studenten
In 2017 zijn de aparte doelstellingen voor jongeren- en studentenhuisvesting 
samengevoegd. Belangrijke reden was dat er door de komst van het vijfjarencontract meer 
jongerenwoningen en minder studentenwoningen werden gebouwd dan de doelstelling 
(8.000 studentenwoningen en 2.500 jongerenwoningen). Ook werden de eerste gemengde 
projecten ontwikkeld. Het was niet logisch bij te sturen omdat de tekorten voor beide 
doelgroepen even groot zijn. 

3. Conclusies en aanbevelingen
In de evaluatie is er teruggekeken op het programma JSHV 2014 – 2018. Er zijn successen 
en leerpunten. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet en 
vertaald naar aanbevelingen voor een nieuw plan jongeren- en studentenhuisvesting. 

3.1 Conclusies

 Doelstelling om 10.500 wooneenheden toe te voegen wordt behaald. 
Tot december  2018 zijn er 11.116 eenheden in aanbouw genomen. 

 Betaalbaarheid is het belangrijkste uitgangspunt bij nieuwbouw voor de doelgroep.
Het probleem van zowel jongeren als studenten is vooral de betaalbaarheid van het 
aanbod aan woningen. Te dure woningen gaan voorbij aan de doelgroep en de 
tekorten houden aan.
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 Nieuwbouw en bestaande bouw hangen met elkaar samen. 
Maatregelen in de bestaande bouw kunnen directe gevolgen hebben voor de 
beschikbaarheid van jongeren- en studentenwoningen. Denk aan beleid voor 
kamerverhuur en afspraken over labelen van woningen in de bestaande bouw voor 
jongeren. 

 Studentenhuisvesting vraagt meer verantwoordelijkheid van hoger 
onderwijsinstellingen. 
Een toename in studentenaantallen heeft directe gevolgen voor de vraag naar 
studentenhuisvesting. Onderwijsinstellingen kunnen hier meer rekening mee houden bij 
hun groeiambities en hebben hierin ook een verantwoordelijkheid.  

 Mengen met kwetsbare groepen biedt kansen.
Tijdens dit programma zijn er veel projecten ontwikkeld waarbij jongeren en studenten 
samen met kwetsbare groepen zijn gehuisvest. Dit is een win-win situatie. Kwetsbare 
groepen krijgen hun eigen plek in de samenlevering. Jongeren en studenten krijgen er 
betaalbare huisvesting voor terug. 

 Betaalbaarheidsinstrumentarium werkt.
De tijdens het programma ontwikkelde instrumenten: Samenwerkingsafspraken, 
gemeentebreed beleid over betaalbaarheid bij nieuwbouw en transformatie, 
betaalbaarheid als randvoorwaarde bij tenders en goede standaardteksten in 
uitgiftecontracten zijn effectief. De gemeente staat nu sterker in het afdwingen van 
betaalbaarheid.

 Subsidieregeling helpt onvoldoende 
Er is in de afgelopen jaren weinig gebruik gemaakt van de subsidieregeling. Daarmee 
concluderen we dat de subsidieregeling geen effectief middel is om de ambities te 
realiseren. 

3.2 Aanbevelingen

Uit de conclusies, de reflectie op het programma en kennis over actuele thema’s komen 
volgende aanbevelingen voor een nieuw plan voor jongeren- en studentenhuisvesting 
voort: 

Voor de organisatie: 
1. Stel een nieuw plan op voor jongeren- en studentenhuisvesting vanuit een integrale 

visie op nieuwbouw en bestaande bouw.
2. Betrek voor de opgave om meer woningen voor jongeren en studenten te 

realiseren ook de MRA en regiogemeenten. 
3. Stel een stuurgroep in om bestuurders van hoger onderwijs en corporaties meer te 

betrekken bij de opgaves rond studentenhuisvesting. 
4. Stel een convenant op tussen onderwijsinstellingen, de gemeente en eventueel 

huisvesters over gedeelde verantwoordelijkheid voor studentenhuisvesting. 
5. Denk na over jongerenvertegenwoordiging en betrek ze bij een nieuw plan voor 

huisvesting van jongeren.  

Voor instrumenten:
1. Focus op harde doelstellingen voor betaalbaarheid en aantallen. De afspraak in het 

coalitieakkoord 2018 – 2022 om samen met de regio 10.500 woningen voor 
jongeren en studenten te realiseren is het startpunt. 

2. Wees nog ambitieuzer door 100% in te zetten op betaalbare jongeren- en 
studentenhuisvesting op gemeentegrond. Ervaring leert dat duurdere huisvesting 
vanzelf door de markt in  transformatiegebieden gerealiseerd wordt. 
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3. Agendeer jongeren- en studentenhuisvesting in de MRA en maak gezamenlijk met 
de MRA gemeenten een regionaal plan om jongeren- en studentenhuisvesting in 
de MRA te realiseren.

4. Evalueer de huisvestingsverordening en woonruimteverdeling specifiek voor 
jongeren en studenten en pas deze zo nodig aan. Geef mogelijkheden voor 
gemengde projecten (jongeren en studenten onderling, maar ook met kwetsbare 
groepen), maar blijf tegelijkertijd de aparte studenten- en jongerenhuisvesting 
koesteren. 

5. Maak de Samenwerkingsafspraken tussen corporaties en de gemeente nog 
scherper en ambitieuzer. Dit door in te zetten op 100% betaalbaarheid op 
projectniveau met twee eenduidige huurprijsniveaus: tot de kwaliteitskortingsgrens 
voor jongeren tot 23 en tot de eerste aftoppingsgrens voor jongeren vanaf 23 jaar, 
wat aansluit bij huurtoeslaggrenzen. 

6. Geef marktpartijen ruimte om woningen te realiseren voor de groep jongeren die 
een te hoog inkomen hebben voor sociale huurwoningen van corporaties, maar te 
laag voor middeldure huur en koop.

7. Zet in op een breed palet aan type woningen: permanent en onzelfstandig, maar 
ook tijdelijke huisvesting, onzelfstandige woningbouw om de gewenste aantallen te 
behalen.

8. Zoek een manier om meer aandacht te vragen voor communityvorming en het 
beheer van JSHV.
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