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Hulpactes b rampen

heermevrouw

Wij hebben in onze vergadering van 29 noverber 2011 besloten bij rampen de volgende
_ beleidsregel e hanteren.

1.

…

Postous
6269 ZG 10MARGRATEN

Ingeval van opensteling van Gro 555 door de SHO overte gaan tot het verlenen

van een bijdrage van €2 500.00
2
De bidrage steeds ten laste van de post Onvoorzien te brengen
3_
Uw raad voorafte informeren over deze bidrage.
_ Uwraad heefthiervoor goedkeuring gegeven.
In de vergadering van 19 noverber 2013 is de beleidsrege! Hulpacties/ontwikkelingshulp
bi rampen gewijzigd vastgesteid
Herin s bepaald

s

anGs

.

Als beleidsregelte hanteren: verlenen van een bijdrage van maximaal
€ 0,50

2
3.

per inwoner ingeval van opensteling van Giro 565;
Bijdrage ten laste van de post onvoorzien:
De gemeenteraad vooraf informeren over de bidrage.

Er bestaat een breed draagvlak voor huip bij rampen. Er zin voor gemeenten diverse
mogelikheden voor het bieden van hulp bij rampen. Zo kan een partcuier intitief uit de
eigen gemeente worden ondersteund of kan de gemeente aan een wederopbouwproject
deeinemen of een eigen project opstarten. De tendens n gemeenteland i. en de
voorkeur gaat daar over het algemeen ook naar uit, het leveren van een fnanciële
bidrage aan noodhulpacties Door de SHO is al een zorgwuldige toets gedaan voordat
Giro 565 wordt geopend. De VNG i van mening dat voor gerichte, grootschalige
‘noodhui de SHO het beste alternatiefs
Om te komen tot een juiste keuze en beoordeling of de ramp aanleiding moet zjn voor
n bijdrage van de gemeente Eijsden-Margraten is besloten aansluiting te zoeken bi de

‘beoordeling door SHO c q. de opening van Giro 555
Zoals u weetis onlangs Giro 556 geopend n verband met de nationale hulpactie
“Nederland helpt Suiawesr

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De actie is gestart voor de stachtoffers van de aardbevingen en tsunami op het
Indonesische efland Sulawesi. De ramp heeft ot nu toe al aan ruim 1200 mensen het

Ieven gekost Eris grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak De
samenwerkende hulporganisaties achter Giro 565 zijn n het gebied aanwezig en leveren
drecte noodhuip.

W

hebben in onze vergadering van 18 oktober 2018 besioten om ten behoeve van de

actie 'Nederland helpt Sulawesi een bedrag ter beschikking e stelen van € 2 500,00
Als dekking dt bedrag ten |aste te brengen van de post onvoorzien.

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

dat dt uw goedkeuring kan dragen.

Met vriendeljke groet

(geanonimise rd) (geanonimise rd)
houders van Eisden-Margraten,

