
         Amsterdam, 18 juli 2013 
Raadsgriffie 
Stadsdeel Zuid 
Per mail en per fax verzonden 
 
Geachte raadsgriffier mw. Spier, 
 
Op de website van het stadsdeel Zuid staan bij de raadsvergadering van 27 juni 2013 
twee onjuistheden opgenomen. 
In het kader van de perspectiefnota zijn door  de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen ook motie 
55 en amendement 29 ingediend. 
Het amendement 29 over de “eettafels”ontbreekt met het preadvies op de website van Zuid bij de 
stemmingen door de raad van 27 juni 2013 en in het overzicht bij de video-opnamen.  
Het amendement 29  is verworpen met de stemmen vóór van het CDA en ZPB. 
 
In de raad van 27 juni jl. is over motie 55 gestemd. Er is nooit sprake geweest, dat de motie is 
ingetrokken. 
Dit heeft uw stadsdeel nadien zelf bedacht. Het stempeltje op de motie met” ingetrokken” is dan 
ook onjuist en zet de burgers op het verkeerde been.  
Hiervoor wilt u tocht niet verantwoordelijk zijn? 
Zie voor de stemming uw eigen video-opnamen. De motie is verworpen met alleen de stem van 
ZPB voor. 
Bijgaand de correcte motie 55 en het amendement 29 met het pre- advies. 
Geëist wordt dat beide onjuistheden per omgaande alsnog op correcte wijze worden weergegeven. 
 
De wijkpartij Zuid- en Pipbelangen verneemt van u. 
 
Th. Keijser 
 
Hieraan is geen gevolg gegeven. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
De stadsdeelraad Zuid in vergadering bijeen op 26- en 27 juni 2013 
 
 
 
 
                                                      MOTIE  55 
 
 
 
 

  Telnr. 020-6643282 
 

Nummer:M055-2013 PN 
(in te vullen door griffie) 
 
Naar aanleiding van agendapunt perspectiefnota  2014, 
 
 
De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen op  26- en 27 juni 2013  



 
Onderwerp: groene fietsroutes met meer luchtzuiverend effect door aanwezigheid van bomen die 
milieuschade door verkeer terugdringen. 
 
Besluit:  
 
1. bij uit te voeren herprofileringen het behoud van bestaand groen voortaan als uitgangspunt te 
nemen, conform de richtlijnen uit de gemeentelijke Mobiliteitsnota, door in straten met 
karakteristieke groenvoorziening maatwerk te leveren. 
afzien van bomenkap in de Heemstedestraat ( 250 bezwaren van bewoners) en het voornemen 
voor de Ceintuurbaan tussen de Ferd. Bolstraat en de Rusdaelskade, door conform besluitpunt 1 
te handelen. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Toelichting: 
 

Aan het College van B& W is bij eerdere inspraak over de mobiliteitsnota verzocht hier nog 
meer de nadruk op te leggen, hetgeen is overgenomen in de nota van beantwoording.  
Deze raad wordt gevraagd hier naar te handelen. 

 
 
Ondertekening en naam:                                                                          W.G.  
 
Het Raadslid van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen                     Theo Keijser 
 
 

In het overzicht bij de stemmingen van de raadsvergadering  van 27 juni jl. wordt motie 55 
opgevoerd, als zijnde ingetrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De stadsdeelraad van Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen op 26- en 27 juni 2013. 
 
 
 
                                                        AMENDEMENT   29 
 
 
 

 Telnr. 020-6643282                                                      
  

Nummer: A029-2013 PN 
 
Naar aanleiding van agendapunt van de raad: Perspectiefnota 2014. 
 
 
De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen op 26 -en 27 juni 2013.  
 
Onderwerp: vaststelling Perspectiefnota 2014, programma 6, Welzijn en Zorg ( blz. 25) 
 
 
vernemende,  
dat de implementatie van de uitvoeringsbesluit “Zorg voor Zuid” in de laatste regel op blz. 16 sprake is, dat 
wijkeettafels in de buurt blijven bestaan, 
-dat zelfstandig wonende ouderen onder de noemer “eten is geen doel op zich” geen korting meer krijgen en 
volgens het stadsdeel  een middel is, waarmee verbinding tussen buurtbewoners bevorderd kan worden,  
 
constaterende, 
-dat het stadsdeel er niet bij vermeld, dat  verzorgingshuis Amsta aan de Amsteldijk wordt wegbezuinigd, 
waardoor juist veel meer ouderen, als gevolg hiervan, daardoor noodgedwongen zelfstandig wonend 
worden, 
-dat niet is voorzien, dat deze groep daardoor ineens sterk toeneemt en van hen niet verwacht kan worden 
om  hele afstanden te lopen naar de “Huizen van de Wijk”  of zich kunnen begeven naar de voorgestelde 
restaurants “in de buurt” met seniorenmenu’s “met geringe porties”, 
 
alsook constaterende,  
dat de  hiervoor  gereserveerde €. 500.000,-  werden geschrapt en omgezet in een budget van  
€. 150.000,-  voor een initiatief van “Samen Eten, Samen Koken”, 
 
eveneens constaterende, 
dat het voor ouderen die slecht ter been zijn maar zich nog net zelfstandig kunnen verplaatsen naar de 
wijkeettafels niet aan deze kookvoorwaarden kunnen voldoen, 
-dat ouders, door de toenemende werkloosheid en verarming over zo weinig financiële middelen beschikken 
dat hun kinderen honger lijden en noodgedwongen diervoeding eten, afkomstig van de kinderboerderij, ( 
Parool 14-6-2013) 
 
van mening zijnde, 
dat dergelijke crepeergevallen niet alleen zijn aangewezen op de voedselbank, maar ook al dan niet tijdelijk 
gratis moeten kunnen aanschuiven aan de wijkeettafels, 
                                                                                                                       
eveneens van mening zijnde, 
dat de €. 150.000,-- voor de z.g. kookclubjes niet alleen is ingegeven vanwege het stadsdeel, omdat het 
bereiden van eten zo duur is, maar dat voor maatschappelijke instellingen de m2 prijs in de “Huizen van de 
Wijk” commercieel is en een groot deel van de  €. 150.000,--  hieraan op gaat, 
-dat  het stadsdeel zich hiermee op niet te rechtvaardige gronden schandelijk verrijkt en zo verdient aan de 
nood van de armen,                                                                         
 
 



 
alsook van mening zijnde, 
dat het argument van dat “eten niet een doel op zich is” niet valide is, 
-dat de wijkbewoners dit zelf wel uitmaken en 55-plussers op dit punt niet door het Dagelijks Bestuur 
bevoogd of gechanteerd wensen te  worden, om eerst als vrijwilliger te moeten werken voordat je mag 
aanschuiven aan de wijkeettafels. 
 
nogmaals constaterende,  
dat dit beschamende beleid geheel teruggedraaid dient te worden,      
______________________________________________________________________ 
Besluit: 
de wijkeettafels ( gesubsidieerde warme maaltijdverstrekking ) t.b.v. zelfstandige ouderen 
en 55-plussers, alsmede armlastige gezinnen in tijdelijke financiële noodsituaties wederom toegankelijk te 
maken. 
-Hiervoor  €. 250.000,-- extra ter beschikking te stellen en het budget van de kookgroepen elk jaar te 
herijken, op basis van het aantal deelnemers en een kosten- 
baten analyse. Zo nodig dit budget bijstellen. 
-Het Dagelijks Bestuur op te dragen om voortaan geen marktconforme huurprijzen meer te berekenen 
aan de maatschappelijke instellingen en burgers voor hun activiteiten in de  
“Huizen van de Wijk”, 
 
de  €. 250.000,-- te bekostigen uit de brede doeluitkering van €. 1,4 miljoen die qua 
budgethoogte ongewijzigd doorloopt tot eind 2014.  ( Dit is geoormerkt voor o.a. de post uit  
het uitvoeringsbesluit Zorg voor Zuid “Aangenaam ouder worden”, blz. 54 van 
de nota Uitvoeringsbesluit Zorg voor Zuid). 
  
  ________________________________________________________________________________ 
 
Ondertekening en naam:                                                                        W.G.  
 
Het raadslid van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen,                    Theo Keijser 
 

 

 

Het amendement ontbreekt in het overzicht bij de gehouden stemmingen; de stemming zelf wordt 

evenmin genoemd. 

 

 

 


