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Kopie aan Woningstichting De Kêy

Raad van Commissarissen van De KeY
' Autoriteit WoningcorPoraties

onderwerp ZienswijzeStatutenwijzigingDeKey

Geachie minister Blok,

Woningstïchting De Key heeft het College in l<ennis gesteld van haar voornemen tot
statutenw{zigíng. Het College veronderstelde dat in het kader van deze statutenwijziging ook de

gemeente Amsterdam om een zienswijze zou worden gevraagd. Geblel<en is echterdat volgens

het nieuwe Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting een gemeentelijke zienswijze niet

meer wordt gevraagd. Het College hecht er echter aan om voordat het tot een besluit over de

statutenwijziging komt, onze visie daarop aan u l<enbaar te maken. Een kopie van deze brief

sturen wij naarde AutoriteitWoningcorporaties en naarWoningstichting De Key.

De Keywil volgens haar nieuwe koers'Ruimte voor beweging'zich in de toekomst als

woningcorporatie uitsluitend nog gaan richten op toetreders op de woningmarkt waaronder

studerende jongerên. Tevens wil De Key zich vooral richten op de centrale delen van de stad. Deze

doelgroepfocus wil de corporatie ook vastleggen in de statuten.

Het College heeft er begrip voor dat corporaties accenten leggen in hun beleid en prioriteit geven

aan bepaalde doelgroepen. Dat geldt ook vcor de keuze die De Key maakt voor de doelgroep van

starters op de woningmarkt.
Maar de Amsterdamse woningmarl<t is veel breder dan alleen deze doelgroep. Ook ouderen,

mensen in de middenleeítijd en gezinnen maken onderdeel uit van die woningmarkt. De

gemeente Amsterdam heeft met de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse

Federatie van Woningcorporaties de Samenwerkingsafspfaken zor5 tlm zorg afgesloten.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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De Key heeÍt deze afspraken mede onderlekend. Deze afspraken vormen het bod van De Key op

het volkshuisvestelijk beleid van d€ gemeente Amsterdam, Dat bod betreft de volle breedte van

de volkshuisvestelijke opgave. Alle corpcraties rnoeten zich daartoe verhouden in stadsbreed

perspectief. Statutênwijzlging van De Key kan een beperl<ing zijn voor de gêmeente om goede

afspraken te maken. Bij het makeh van prestatieafspraken kíjkt het College nadrukkelijk ook naar

maatschappelijke noden lwensen. Deze kunnen strijdig zijn met de koers van De Key die dan

straks ook nog verankerd zov zijp in de statuten. Om te voorkomen dat we beperktworden in het

maken van prestatieafspraken, adviseren we u om niet akkccrd tê gaan met deze

statutenwijziging.

ln de woningvoorraad van De Key zitten ook veel woninEen die Eeschikt zijn voor gezínnen en

ouderen. Gelet op de schaarste aan dit type woningen op de Amsterdamse woningmarktn, kan

Amsterdam het zích niet permitteren dat deze woningen na leegkomst door De Key alleen nog

m a a r wo rd e n to e g eweze n,a a n stÊ ft e rt tFqg nte q € n.*ff3;*

Gezien bovenstaande is het College er dan ook negatief over dat De Key zich in de toekomst

uitsluitend nog op één doelgroep wil richten en alle andere'doelgroepen niet meerwil bedienen.

Het College is ook negatief over de geografische beperking tot de centralere delen van de stad.

Daarmee onttrekt De Key zich aan de grote volkshuisvestelijke opgêven die er nog liggen in de

naoorlogse wijken.

Met vriendelijke groet,
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