
 

 

 

 

 

 

 

Motie “Huizen zijn om in te wonen” oftewel “Stop CETA”.     B.M08 

 

Handelsverdrag CETA kan de gemeente Eindhoven dwarsbomen in de strijd tegen te hoge 
huizenprijzen en te hoge huren.  
 
De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 5 november 
2019 een besluit te nemen.  
Zij hebben de Begroting 2020 gelezen die burgemeester en wethouders op 19 september 2019 
presenteerden.  
Na het gesprek daarover in de meningsvormende vergadering van 29 oktober 2019 en de 
raadsvergadering van 5 november 2019 vragen zij extra aandacht voor de mogelijke schadelijke 
gevolgen voor Eindhoven van het handels- en investeringsverdrag  “CETA” tussen Nederland en 
Canada.  
 
De raadsleden hebben gehoord of geconstateerd dat: 

 De situatie op de woningmarkt zeer zorgwekkend is.  

 Huizen steeds vaker worden gebruikt als winstobject door beleggers waardoor huizenprijzen en 
huren steeds verder stijgen.  

 Het college zich inspant om wonen betaalbaar te houden. 

 Het handelsverdrag CETA dit streven kan dwarsbomen.  

 Het CETA-verdrag gunstig is voor multinationals die een interne markt willen met overal dezelfde 
regels.  

 Het CETA-verdrag ongunstig is voor publieke belangen zoals bijvoorbeeld milieubescherming, 
voedselveiligheid en werknemersrechten.  

 Onderdeel van het CETA-akkoord is een aparte rechtbank die alleen toegankelijk is voor 
buitenlandse investeerders. Deze nieuwe rechtbank hoeft alleen maar te toetsen aan de tekst 
van het CETA-verdrag. Dit betekent dat in ons land geldende wetten en internationale afspraken 
genegeerd mogen worden. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat werknemersrechten, het 
klimaatverdrag van Parijs of mensenrechtenverdragen buiten spel worden gezet.  

 CETA ook invloed kan hebben op wonen en huurprijzen.  

 In Eindhoven (Stratum) reeds woningen in bezit zijn van een Canadese investeerder.  

 Een Canadese eigenaar onder CETA een claim kan indienen ingeval de gemeente maatregelen wil 
treffen om wonen te beschermen waardoor de belangen van een Canadees bedrijf de 
zeggenschap en bewegingsvrijheid van de gemeente Eindhoven kan inperken en dwarsbomen.  

 De Tweede Kamer binnenkort een besluit neemt over CETA.  

 De gemeente Eindhoven vier jaar geleden zich reeds heeft uitgesproken tegenstander te zijn van 
een vergelijkbaar handelsakkoord TTIP en dit toentertijd kenbaar heeft gemaakt aan oa ons 
nationale Parlement. 

M.A. Schreurs 



 
De raadsleden vinden dat: 
In het belang van de publieke zaak Nederland het handelsakkoord CETA moet verwerpen; 

 Het gemeentebestuur van Eindhoven alle fracties in de Eerste en Tweede Kamer moet oproepen 
om tegen CETA te stemmen.  

  
 
De raadsleden stellen voor dat burgemeester en wethouders: 
Zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed laten weten aan de fracties in de Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal dat de gemeente Eindhoven een klemmend beroep doet op de fracties 
om tegen het handels- en investeringsverdrag met Canada “CETA” te stemmen.  
 
  
Eindhoven, 5 november 2019 
  
De leden van de raad. 
 
Murat Memis (SP), voorsteller 
Jannie Visscher (SP), voorsteller 
Adem Topdag (DENK), voorsteller  
Henk Jager (CU), voorsteller 
Niek Rennenberg (OAE), voorsteller 
Mary-Ann Schreurs (M.A. Schreurs), voorsteller 
Eva de Bruijn (GL), voorsteller 
Rudy Reker (LPF), voorsteller   
 
Deze motie is aangenomen in de vergadering van 5 november 2019. 
 
 
J. Verbruggen, griffier. 
 
 

Stemming: 

Aanwezig 44 leden: 

Voor:  GL (7), PvdA (6), SP (3), OAE (2), LPF (2), CU (1), DENK (1), H.A.G. de Leeuw (1),  

 M.A. Schreurs (1) = 24 

Tegen:  VVD (6), CDA (6), D66 (5), 50PLUS (2), LE (1) = 20 

 


