Motie: Het Huis van het Recht
De gemeenteraad van Helmond, in vergadering bijeen op 10 november 2022
Constaterende dat:
- In een rechtsstaat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn
- Veel mensen het vertrouwen zijn verloren in de overheid en in het recht
- We er voor moeten zorgen dat mensen er weer op kunnen vertrouwen dat het recht
er ook, of juist, voor hen is
- Juridische hulp daarom laagdrempelig, niet te ingewikkeld en betaalbaar moet zijn
Overwegende dat
-

-

Veel problemen niet enkel juridisch zijn, maar het vaak gaat het om een stapeling van
allerlei soorten problemen
Door organisaties aan één tafel te zetten problemen veel sneller opgelost kunnen
worden
Een rechter vaak alleen naar die ene fout kijkt en niet naar het totaalplaatje
Om schadelijke gevolgen te beperken het juist nodig is om wel naar het totaalplaatje
te kijken
Dit kan leiden tot minder hoge kosten voor onze inwoners en de gemeente
Op het gebied van het sociaal domein in Helmond er al een integrale samenwerking
van vele partijen is
Hierbij de nadruk ligt op het doen wat nodig is om mensen echt te helpen en
perspectief te kunnen bieden en er zodoende ook dieperliggende problemen in de
samenleving opgelost worden
Hierbij ook de nadruk ligt op laagdrempelig, toegankelijk en dichtbij
Er partijen op juridisch gebied, zoals de Rechtbank Zuid oost-Brabant, het openbaar
Ministerie, de Raad voor Kinderbescherming, aan toegevoegd kunnen worden
Het Rijk initiatieven voor maatschappelijke effectieve rechtspraak ondersteund en
rechters zelf ook de wens hebben hier op een andere manier invulling aan te geven
Heerlen in 2020 het eerste “Huis van het Recht” in Nederland geopend heeft waar
inwoners met multi-problematiek de juiste weg naar hulp vinden
De ervaringen van alle aangesloten partijen positief zijn

Roept het college op:
-

Naar het voorbeeld van het “Huis van het Recht” onderzoek te doen naar de
mogelijkheden voor maatschappelijk effectieve rechtspraak in Helmond en hier de
raad over te informeren

En gaat over tot de orde van de dag
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