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Geachte heer Hartman,

Op 8 augustus 2019 ontvingen wij het gekwalificeerd advies op het sociaal plan voor 
sloop/nieuwbouw in de Jacob Geelbuurt Oost. Allereerst wil ik u en de andere leden van de 
bewonerscommissie en het planteam bedanken voor de samenwerking. Ondanks onze verschillen is 
het gelukt om binnen een jaar een sociaal plan te maken, dat in een bewonersraadpleging aan de 
bewoners is voorgelegd.
In het vervolg van deze brief ga ik eerst in op de bewonersraadpleging en vervolgens op het door u 
uitgebrachte advies dat bestaat uit een ontbindende voorwaarde en vijf "dringende aanbevelingen".

Bewonersraadpleging
Bij de bewonersraadpleging ging 84,4% van de bewoners die reageerden akkoord met het sociaal 
plan. De respons bij deze raadpleging was 65,7%. U vraagt ons wat de redenen zijn van deze lage 
respons. De onderzoekers van RIGO gaven aan dat ze de bewoners vaak niet thuis troffen of dat de 
hoofdhuurder niet aanwezig was. Beperkte vaardigheid in de Nederlandse taal zal ook een rol 
spelen. Mede daarom organiseerden we twee inloopbijeenkomsten waar bewoners een persoonlijke 
toelichting konden krijgen.

Ontbindende voorwaarde
ü geeft aan dat de bewonerscommissie alleen akkoord gaat met het sociaal plan als in artikel 4a 
(eerste streepje) het woordje "Maximaal" wordt geschrapt. Daar gaat de Alliantie mee akkoord. De 
nieuwe tekst wordt dan: 10 bewoners kunnen via een andere sociale huurwoning terugkeren in een 
nieuwbouwwoning die de Alliantie bouwt in fase 1.
Bij de toelichting geeft u aan dat de terugkeermogelijkheden meerdere keren zijn besproken. Dat 
klopt. Voor de argumenten van bewonersvertegenwoordigers en van de Alliantie verwijs ik u graag 
naar de verslagen. Op 7 mei 2019, tijdens de 8e bijeenkomst met de bewonersvertegenwoordiging 
is overeenstemming bereikt over het sociaal plan. Die overeenstemming ontstond nadat de Alliantie 
een extra toezegging deed over de terugkeermogelijkheden.
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Aanbevelingen
Uw commissie heeft vijf aanbevelingen, waarvan er twee betrekking hebben op het sociaal plan en 
drie op de communicatie met bewoners.

1. U vraagt om snel in contact te treden met bewoners die, gelet op de opmerkingen die zij 
maakten bij het draagvlakonderzoek, een onjuist beeld hebben van de gevolgen van sloop 
en nieuwbouw. Tevens verzoekt u om bewoners in fase 1 steeds duidelijk te wijzen op de 
mogelijkheid voor terugkeer via een "tussenverhuizing". U doelt hierbij op artikel 4b van 
het sociaal plan.
De Alliantie heeft de bewoners van fase 1 in een brief van 15 augustus uitgenodigd om een 
afspraak te maken voor een huisbezoek. Bij dit huisbezoek bespreken we mogelijke 
misverstanden en de terugkeermogelijkheden. Diverse bewoners uit fase 2 zullen we 
uiteerlijk begin september 2019 per mail of brief informeren over mogelijke misverstanden, 
gezien de door hen gemaakte opmerkingen.

2. De commissie adviseert om de nieuwe of vernieuwde woningen elders in de stad meer 
actief te promoten.
Dat gaat de Alliantie doen. In de brief van 15 augustus aan de bewoners in fase 1, wijzen 
we, naast de woningen in de Hemsterhuisfiat, ook op de woningen in de 
Staalmanpleinbuurt en de Indische Buurt. Deze woningen zijn eind 2019 en begin 2020 
beschikbaar en bij de huisbezoeken zijn plattegronden en huurprijzen van de diverse 
woningtypen beschikbaar.

3. De commissie vraagt om de verhuiskostenbijdrage ad € 6.100,= met € 1.000,= te 
verhogen voor bewoners met recht op huurtoeslag, die via een wisselwoning in fase 2 
verhuizen naar een nieuwbouwwoning in fase 1 (artikel 4b in het sociaal plan).
De Alliantie is niet bereid tot deze aanpassing. Voor de huurprijzen zijn afspraken gemaakt 
die rekening houden met de inkomenssituatie. Bij recht op huurtoeslag wordt de nieuwe 
huur verlaagd en een deel van de bewoners met een inkomen boven de huurtoeslaggrens 
heeft recht op een huurgewenningsbijdrage.

4. U vraagt om niet alleen bewoners in fase 1, maar ook die in fase 2 met voorrang in 
aanmerking te laten komen voor een nieuwbouwwoning van de Alliantie elders in de stad. 
De Alliantie neemt uw aanbeveling over. De tekst in artikel 3a (voor bewoners in fase 1) 
voegen we toe aan artikel 5 (voor bewoners in fase 2).

5. De commissie gaat ervan uit dat de Alliantie voortvarend aan de slag gaat met het ontwerp 
van de nieuwe woningen en de belangstellende bewoners hierbij betrekt.
Zoals beschreven is in artikel 16.3, gaat de Alliantie dat vanaf het najaar van 2019 doen.

Vervolg
Op dinsdagavond 27 augustus a.s. om 19.30 uur bespreken we met de bewonerscommissie uw 
advies van 8 augustus 2019 en onze reactie, zoals verwoord in deze brief. De gemeente Amsterdam 
zal hierbij ook aanwezig zijn.
We maken dan ook graag afspraken over de laatste aanpassingen in het sociaal plan en de 
communicatie hierover met bewoners en we maken graag afspraken over het ontwerpproces.
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Ten slotte
We verwachten dat het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam in 
september 2019 een "investeringsbesluit" neemt over de sloop en nieuwbouw in de Jacob Geelbuurt 
Oost. Zodra dit besluit is genomen vraagt de Alliantie een "Peildatum" aan bij de gemeente. Als de 
gemeenteraad, naar verwachting in november 2019, vergadert over het besluit van het college van 
B&W en daarmee instemt, kan de gemeente die peildatum afgeven. De meeste bewoners van fase 
1 komen vervolgens in aanmerking voor een stadsvernieuwingsurgentie.
Met die stadsvernieuwingsurgentie hebben de bewoners voorrang op de meeste andere 
woningzoekenden. De afspraken in het sociaal plan bieden de bewoners bovendien diverse andere 
voordelen. Die voorrangspositie en die extra voordelen zijn terecht en die zal de Alliantie met trots 
verdedigen.
Met de sloop en de nieuwbouw wil de Alliantie de buurt verder verbeteren en betere en meer 
woningen maken voor de bewoners van de buurt en andere Amsterdammers.
Die vernieuwing biedt de huidige bewoners van de te slopen woningen kansen, maar we beseffen 
dat veel bewoners opzien tegen een verhuizing en de onzekerheid. We zullen daarom zorgen voor 
een goede en zorgvuldige begeleiding van de herhuisvesting door meerdere bewonersbegeleiders.

We rekenen daarbij op ook op een goede samenwerking met de bewonerscommissie.

Met vriendelijke groet,
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