
 

 

         
 

MOTIE 

Indiener (naam) Canan Uyar&Saira Mohammad (PVDA), Mariska Min (GroenLinks), Daniel Peters 
(SP)  
 

Fractie PvdA 

Betreft agendapunt nr. Voorjaarsnota 

Onderwerp (vul hier het onderwerp in) 

Behoud Sociaal Raadslieden 

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

Constaterende dat: 
--Veel burgers in Amsterdam-Noord door allerlei oorzaken niet mee kunnen komen en onvoldoende 
in staat zijn om zelf een oplossing voor hun problemen te zoeken; 
-De Sociaal Raadslieden in een complexe samenleving in een behoefte voorzien; 
-Het Sociaal Raadsliedwerk specifieke hulp aan de kwetsbare bewoners van Noord biedt en 
preventief werkt; 
-De vraag naar schuldhulpverlening en naar de diensten van Sociaal Raadslieden in 2012 is 
toegenomen; 
-Sociaal Raadslieden onder andere een cruciale rol spelen bij de snel- en doeltreffendheid van 
schuldhulpverlening. 
 
(puntsgewijs opsommen) 

Overwegende dat: 
-Sociale Raadslieden in de risico paragraaf is opgenomen in de Voorjaarsnota; 
- het werk van sociale raadslieden een basisvoorziening zou moeten zijn voor de bewoners van ons 
stadsdeel en deze op structurele financiering zou moeten kunnen rekenen. 
- Wegvallen en/of vermindering van Sociaal Raadsliedwerk een extra last op schouders 
schuldhulpverlening legt omdat zij deze taken moeten overnemen; 
-Dit uiteindelijk een lange rij bij de schuldhulpverlening zal betekenen waardoor mensen langer in 
schulden blijven zitten; 
-Behoud Sociale Raadslieden op huidige niveau nodig is om niet door de bodem te zakken. 
 
 
(eventueel puntsgewijs opsommen) 

Spreekt uit/besluit*) 
 
Spreekt als haar mening uit dat de capaciteit Sociaal Raadslieden in 2013 op hetzelfde peil als 2012 
dient te blijven  
Het db op te dragen om: 
- Dit mogelijk te maken in 2013; 
 
  
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
  
 
 
*) 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” 

 


