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Meer Amsterdammers krijgen ondersteuning bij hoge woonlasten 
 

Meer Amsterdammers met een laag inkomen krijgen financiële ondersteuning van de 

gemeente om hun (te) hoge woonlasten te compenseren. Dat maakt wethouder Laurens Ivens 

van Wonen vandaag bekend.  Amsterdam is een dure stad om in te wonen. Voor mensen met 

een laag inkomen zijn ook sociale huurwoningen soms te duur. De maximale huur van zo’n 
woning is 681 euro. Vanwege de enorme druk op de woningmarkt kunnen deze mensen niet 

eenvoudig verhuizen naar een goedkopere woning. Voor deze mensen heeft de gemeente 

Amsterdam de Woonkostenbijdrage ingesteld. Het college heeft besloten om de doelgroep 

die in aanmerking komt voor deze bijdrage te vergroten van mensen met een inkomen tot 

110% van het sociaal minimum naar mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal 

minimum.  

  

Wethouder Ivens: “De betaalbaarheid van het wonen in onze stad staat onder druk. Dit jaar 

zullen we twee keer zoveel mensen hierin financieel ondersteunen.” 

  

 In 2014 hebben ongeveer 8000 mensen een Woonkostenbijdrage ontvangen. In 2015 wordt de 

groep ruim verdubbeld. Naar verwachting zullen bijna 18000 Amsterdammers de 

woonkostenbijdrage ontvangen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de 

huur en van de samenstelling van het huishouden. Een gezin met drie kinderen heeft recht op 

meer geld dan een alleenstaande. De bedragen liggen tussen de 117,50 euro en de 342,50 euro. 

Het geld wordt één keer per jaar uitgekeerd. Mensen die recht hebben op de Woonkostenbijdrage 

krijgen hierover bericht van de gemeentelijke belastingen. 

  

De woonkostenbijdrage wordt gefinancierd vanuit de Armoedemiddelen. “Een laag inkomen en 
een hoge huur maakt het voor mensen extra moeilijk om rond te komen. Ik ben blij dat de gemeente 

deze mensen kan helpen en dat we daarvoor extra geld hebben vrijgemaakt”, aldus wethouder 

Vliegenthart van Werk en Inkomen. 
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Voor meer informatie: 

Marjolijn van Goethem, bestuursvoorlichting: 06 23590039 

  
 

 


