
Leden van de raad van de 

gemeente Eijsden-Margraten 

Eijsden-Margraten: _ 16 februari 2023 

Onderwerp: Hulpacties bij rampen 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij hebben in onze vergadering van 29 november 2011 besloten bij rampen de volgende 

beleidsregel te hanteren. 

1. Ingeval van openstelling van Giro 555 door de SHO over te gaan tot het verlenen 

van een bijdrage van € 2.500,00; 

2. De bijdrage steeds ten laste van de post Onvoorzien te brengen; 

3. Uwraad vooraf te informeren over deze bijdrage. 

Uw raad heeft hiervoor goedkeuring gegeven. 

In de vergadering van 19 november 2013 is de beleidsrege! Hulpacties/ontwikkelingshulp 

bij rampen gewijzigd vastgesteld. 

Hierin is bepaald: 

1. Als beleidsregel te hanteren: verlenen van een bijdrage van maximaal € 0,50 per 

inwoner ingeval van openstelling van Giro 555; 

2. Bijdrage ten laste van de post onvoorzien; 

3. De gemeenteraad vooraf informeren over deze bijdrage. 

Er bestaat een breed draagvlak voor hulp bij rampen. Er zijn voor gemeenten diverse 

mogelijkheden voor het bieden van hulp bij rampen. Zo kan een particulier initiatief uit de 

eigen gemeente worden ondersteund of kan de gemeente aan een wederopbouwproject 

deelnemen of een eigen project opstarten. De tendens in gemeenteland is, en de 

voorkeur gaat daar over het algemeen ook naar uit, het Ieveren van een financiële 

bijdrage aan noodhulpacties. Door de SHO is al een zorgvuldige toets gedaan voordat 

Giro 555 wordt geopend. De VNG is van mening dat voor gerichte, grootschalige 

noodhulp de SHO het beste alternatief is. 

Om te komen tot een juiste keuze en beoordeling of de ramp aanleiding moet zijn voor 

een bijdrage van de gemeente Eijsden-Margraten is besloten aansluiting te zoeken bij de 

beoordeling door SHO c.q. de opening van Giro 555. 
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Onlangs is Giro 555 geopend in verband met de nationale hulpactie “Help slachtoffers 

aardbeving’. 

Zoals u weet heeft de aardbeving in Turkije en Syrië het Ieven van tienduizenden mensen 

volledig verwoest. Op het moment van schrijven zijn er meer dan 12.500 doden en meer 

‘dan 55.000 gewonden. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte 

aan medische zorg, voedsel, water en onderdak. Er is dringend noodhulp nodig zowel op 

de korte termijn als de lange termijn. 

De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland 

op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. 

Op 15 februari is een landelijke actiedag in Nederland. 

In onze vergadering van 14 februari 2023 hebben wij besloten om ten behoeve van de 

actie ‘Help slachtoffers aardbeving” een bedrag ter beschikking te stellen van 

€13.000,00. Als dekking dit bedrag ten laste te brengen van de post onvoorzien. 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over onze aanpak in deze 

en dat dit uw goedkeuring kan dragen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 
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