
 

 

 
 

MOTIE 

Indiener (naam) Canan Uyar 
 

Fractie PvdA 

Betreft agendapunt nr. Voorjaarsnota 

Onderwerp (vul hier het onderwerp in) 

Repair Café Noord  

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

Constaterende dat: 
-Tegenwoordig mensen veel weggooien en hierdoor heel veel afval produceren,  
-Veel van de producten die worden weggegooid na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar zijn;  
-Spullen laten repareren bij veel mensen niet meer in het systeem zit; 
-Duurzaamheid goed is voor zowel het milieu als  de portemonnee; 
-Het Stadsdeel duurzaamheid wil bevorderen; 
 

 
(puntsgewijs opsommen) 

Overwegende dat: 
-In diverse stadsdelen zogenaamde Repair Cafés actief zijn waarin vrijwilligers zich inzetten om 
defecte producten te repareren; 
-Deze Repair Cafés bijdragen aan een meer duurzame samenleving, sociale cohesie en 
kostenbesparing voor burgers; 
-Er door de bewoners goed gebruik gemaakt wordt van deze Repair Cafés; 
-De kosten voor de Repair Cafés relatief laag zijn; 
 
 
 
(eventueel puntsgewijs opsommen) 

Spreekt uit/besluit*) 
Het db op te dragen om: 
-Uit te zoeken of we in Noord één of meerdere Repair Café's kunnen starten en als dit mogelijk is dat 
ook te doen; 
-Voor de begroting de deelraad hierover te informeren; 
-De financien hiervoor uit de focusgelden te halen. 
 
 
 
*) 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” 

 


