
 

 

 

             
 

MOTIE 

Indiener (naam) Markus Sanders 
 

Fractie PvdA 

Betreft agendapunt nr. Voorjaarsnota 

Onderwerp (vul hier het onderwerp in) 

Huisuitzettingen 

Aan de deelraad van Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen dd. 20-21 juni 2012 
 
(puntsgewijs opsommen) 

Constaterende dat: 
- Het aantal huisuitzettingen in het afgelopen jaar enorm is toegenomen 
- Het stadsdeel een aantal jaar geleden via het project "Vroeg erop af" succesvol het aantal 
  huisuitzettingen heeft teruggedrongen, maar dat er sinds dit jaar weer een flinke stijging in het 
  aantal uitzettingen is waargenomen; 
 
(puntsgewijs opsommen) 

Overwegende dat: 
 
- Een huisuitzetting, indien deze veroorzaakt wordt door gebrek aan financiële middelen bij de 
  betrokken bewoners, een van de meest ingrijpende consequenties is van armoede; 
- Bij veel huisuitzettingen kinderen betrokken zijn die niet verantwoordelijk zijn voor eventuele 
  nalatigheden van hun ouders/opvoeders, 
- Een huisuitzetting niet alleen slecht is voor het welzijn van de betrokken bewoners, maar ook flinke 
  kosten met zich meebrengt voor de overheid ivm de kosten voor rechtspraak, noodopvang, 
  hulpverlening etc. 
  
 
 
(eventueel puntsgewijs opsommen) 

Spreekt uit/besluit*) 
Het Dagelijks Bestuur op te dragen op zeer korte termijn: 
1. Te onderzoeken welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de toename van het aantal     
    huisuitzettingen; 
2. In samenwerking met stichting Doras, de woningbouwcorporaties en andere betrokken instellingen 
    na te gaan welke extra maatregelen er genomen kunnen worden om het "Vroeg erop af" beleid te 
    verbeteren of aan te vullen; 
3. Zo nodig aanvullend beleid te ontwikkelen voor gezinnen met kinderen; 
3. Direct over te gaan tot implementatie van deze extra maatregelen; 
4. De Deelraad te informeren over de genomen maatregelen; 
5.Te komen met een dekkingvoorstel voor de financiele middellen die benodigd zijn voor dit plan 
 
 
 
*) doorhalen wat niet verlangd wordt 

Handtekening (van het indienende raadslid) 
 
 
 



 

 

In te vullen door raadsgriffie 

Datum vergadering Nummer motie 

Beslissing raad: 
 aangenomen 
 verworpen 
 ingetrokken 

reg.nr. 

 
Juridisch kader 
- art. 147a Gemeentewet 
- artt. 40 en 41 Reglement van Orde 
 
Wat is het? 
Een voorstel van een raadslid om de raad een uitspraak te 
ontlokken of de raad een besluit te laten nemen over een 
bepaald onderwerp, met meestal een opdracht aan het DB. 

Procedure 
- indiener tekent presentielijst en is aanwezig tijdens 

behandeling 
- schriftelijk, ondertekend indienen bij voorzitter tijdens de 

vergadering bij behandeling agendapunt 
bij algemene motie schriftelijk ondertekend indienen bij 
voorzitter tijdens behandeling agendapunt “Algemene moties” 

 


