
Beste Femke,

Wij slaan, als Amsterdamse partijen, de handen ineen om oplossingen te vinden voor de economisch daklozen van 
onze stad. Met het beschikbaar stellen van 1 procent van de hotelkamers in de stad kunnen we 350 mensen een dak 
boven het hoofd bieden. We willen voortbouwen op nieuwe initiatieven en gebruik maken van de mogelijkheden 
die zich aandienen. Samen met alle ondergetekenden werken we aan deze, en andere tijdelijke woonoplossingen. 
Met inmiddels 3.000 Amsterdammers die het niet lukt om een woning te vinden, is het tijd voor handelen. Via deze 
brief willen wij de gemeente vragen om onderdeel te zijn van deze beweging en zich samen met ons in te zetten om 
tijdelijke woonruimte te creëren voor economisch daklozen. 

Economisch daklozen zijn Amsterdammers zoals u en ik die, als gevolg van bijvoorbeeld een echtscheiding 
of inkomensdaling, geen dak boven hun hoofd hebben. Door het sterke tekort op de woningmarkt vallen deze 
mensen tussen wal en schip. Uit eerdere initiatieven is gebleken dat voor deze groep tijdelijke woonruimte een 
groot verschil kan maken. De helft kan binnen een jaar een vaste woning vinden. Dit laat zien hoe belangrijk een 
toereikende tijdelijke woonvoorraad is. Helaas duiden de langer wordende wachtlijsten van de bestaande tijdelijke 
woonoplossingen op een groot tekort. Tijdens de coronacrisis is het aantal economisch daklozen alleen maar 
gegroeid. Toch diende er zich met deze crisis ook een onverwachte kans aan. 

Het wegblijven van de toeristen gaf ruimte aan nieuwe en onverwachte initiatieven. Hotels en zorgorganisaties 
bieden nu 180 mensen een tijdelijk thuis voor een betaalbare prijs. De kans is groot dat na de coronacrisis de door 
de daklozen gebruikte ruimte niet meer in dezelfde mate beschikbaar is. Zowel hotels als woningcorporatie(s) 
hebben aangegeven bereid te zijn zich in te zetten om tijdelijk wonen mogelijk te maken voor economisch daklozen, 
maar hiervoor hebben we de steun van de gemeente nodig. 

Beste Femke, wij bieden u graag een oplossing voor een probleem van een grote groep van uw stadsgenoten. 
De plannen liggen klaar. Hiermee willen we niet alleen menselijkheid toevoegen, maar ook maatschappelijke 
kosten voorkomen. Met uw hulp is het mogelijk om ook na de coronacrisis tijdelijk wonen te faciliteren. Neem 
uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, neem een voorbeeld aan de ondernemingen vanuit de samenleving 
en ondersteun deze initiatieven. De afgelopen maanden zijn de mogelijkheden van deze oplossingen uitgebreid 
onderzocht. Graag lichten wij onze bevindingen en suggesties voor invulling van deze oplossingen verder toe in het 
bijgevoegde actieplan. 

De gemeente kan bijdragen door middel van financiële en juridische ondersteuning. We gaan graag met u in 
gesprek om de concrete aspecten van de mogelijke oplossingen toe te lichten. Door onze inzichten te delen hopen 
we samen met u te kunnen werken aan een betere toekomst voor alle Amsterdammers. 

Met vriendelijke groet, 


