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Europese Agenda Stad: Kosten van gemiddeld gezin in kaart
Hoe is het voor een gemiddeld gezin in Europa? Hoe makkelijk kom
je aan een huis en een baan? Aan de vooravond van een top over de
Europese Agenda Stad brengen we in kaart hoe stedelingen leven
in Europa.
De ministers met verantwoordelijkheid over stedelijke ontwikkeling
van de 28 lidstaten van de Europese Unie komen maandag in een
informele raad bijeen in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
Onderwerp van gesprek is de Europese Agenda Stad, vastgelegd in
het Pact van Amsterdam.
Het voornaamste doel van het Pact is het leven van stedelingen
verder te verbeteren. Het gaat economisch namelijk al relatief goed
met de Europese hoofdsteden. Maar hoe houden we de stad leefbaar
en inclusief voor iedereen?
Eén ding hebben alle Europese hoofdsteden gemeen: de economie
en welvaart groeien er harder dan het landelijk gemiddelde.
Daarmee is de stad een emancipatiemachine voor inwoners die zich
er vestigen. Nieuwkomers komen er relatief makkelijk aan een
goedbetaalde baan en stijgen zo op de sociaal-economische ladder.
Wanneer het succes van de stad echter te groot wordt, kan die in
een aantal van de randvoorwaarden steeds minder goed voorzien.
De huizenprijzen en de inkomens van inwoners stegen de afgelopen
jaren niet overal in dezelfde mate. Gaf de gemiddelde
Amsterdammer in 2005 nog 24 procent van het inkomen uit aan

huur, in 2015 was dat al ruim 28 procent (bron: gemeentelijke
dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek). De middenklasse dreigt
zo in de verdrukking te raken, terwijl deze groep inwoners juist een
belangrijke indicator en drijvende kracht is van het succes van de
stad.
Neem nu een jong middenklassegezin - vader is kok, moeder
onderwijzeres, met één schoolgaand kind. De situatie voor
tweeverdieners met kind is lang niet in elke Europese hoofdstad
gelijk. Londen is verreweg de duurste stad om te wonen, maar het
gemiddelde inkomen van de jonge ouders is doorgaans net genoeg
om rond te komen.
Lastiger blijkt het in Oost-Europese steden als Sofia, Boekarest en
Riga. De kosten voor levensonderhoud behoren weliswaar tot de
laagste van Europa, maar het gezamenlijke inkomen is vaak niet
toereikend.
Amsterdam toont een relatief positief beeld. Het is hier aardig leven
- mits het jonge stel over twee betaalde banen en een huis beschikt.
Dat laatste blijkt namelijk een struikelblok: slechts tien procent van
de Amsterdammers is van mening dat het makkelijk is om een goed
huis te vinden. Daarmee behoort de huizenmarkt in onze hoofdstad
tot één van de minst toegankelijke van Europa.

