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Schriftelijke vragen van het lid Simons inzake antikraak tijdens de coronacrisis 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragensteller: 

 

De fractie van Amsterdam BIJ1 ontvangt veel verontrustende signalen van antikraak-

huurders. Veel van deze huurders hebben moeite om de huur te betalen, maar er zijn 

geen mogelijkheden om de huur te verlagen of kwijt te schelden. 

Leegstandbeheerders stellen dat zij geen verhuurders zijn en de gebruikers geen 

huurders. Er is wel sprake van “dienstverlening” en een “vergoeding” daarvoor. 

 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Amsterdam 

BIJ1, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 

Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen: 

 

1. Met welke leegstandbeheerders werkt de gemeente op dit moment samen? 

2. Hoeveel panden van Gemeentelijk Vastgoed worden op dit moment beheerd door 

een leegstandbeheerder? 

3. Hoeveel van deze panden van Gemeentelijk Vastgoed worden gebruikt voor 

culturele en/of maatschappelijke doeleinden? 

4. Hoeveel van deze panden van Gemeentelijk Vastgoed worden bewoond? 

5. Is er zicht op hoeveel vierkante meter een bewoner van een pand van 

Gemeentelijk Vastgoed dat wordt verhuurd via een leegstandbeheerder 

gemiddeld tot zijn beschikking heeft? 

6. Heeft het college afspraken gemaakt met leegstandbeheerders over de 

betalingen van “vergoedingen” tijdens de crisismaanden? Zo ja, welke afspraken 

zijn er met wie gemaakt? Zo nee, heeft het college zicht op hoe de verschillende 

leegstandbeheerders omgaan met huurders die de “vergoedingen” niet meer 

kunnen betalen? 

7. Hoeveel vierkante meter staat er op dit moment leeg aan woningen en 

kantoorpanden in Amsterdam? 

8. Hoeveel leegstandbeheerders zijn er in totaal actief in de stad? 

9. Hoeveel procent van de leegstand beheren zij? 

10. Hoe denkt het college erover om op korte termijn een onderzoek uit te voeren en 

plan van aanpak op te zetten omtrent de mogelijkheden om leegstand in te zetten 

om zoveel mogelijk dak- en thuislozen te huisvesten volgens het ‘Housing First’ 

principe? 

 

Het lid van de gemeenteraad, 

 

S.H. Simons 


