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Het voorstel wordt aangenomen met 10 stemmen voor (CDA, Gemeentebelangen, SGP en VVD)
en 8 stemmen tegen (ChristenUnie en Wij Putten).

Onderwerp:
Getroffenen door rampen

Samenvatting voorstel:
Op verzoek van het presidium wordt de raad een stuk aangeboden zodat de raad kan
discussiëren over de vraag op welke wijze het college en de raad bepalen of en zo ja,
welke hulp de gemeente Putten biedt bij rampen in het buitenland.

Aan de raad,
Inleiding
Vanuit het presidium is de vraag gekomen een stuk aan de gemeenteraad aan te bieden
aan de hand waarvan de raad kan discussiëren over de vraag of en zo ja, welke hulp de
gemeente Putten biedt bij rampen in het buitenland. In de commissie voor Middelen heeft
aan de hand van deze notitie al een discussie plaatsgevonden.
De discussie samenvattend kan worden opgemerkt dat er sprake is van drie lijnen
waarlangs hulpverlening in Putten loopt:
1.

De projecten voor samenlevingsopbouw en kennisoverdracht in het voormalige
Oost-Europa zoals Roemenië en Servië en waarvoor een gering budget in de
begroting aanwezig is van € 10.000,--.

2.

Gemeentelijke hulp via het Locaal Comité Ontwikkelingssamenwerking. Van hieruit
worden projecten in Kenia ondersteund. (Ook hiervoor is binnen de begroting een
budget van € 10.000,-- aanwezig/opm. red.)

3.

Daarnaast kan in geval van rampen afgewacht worden of VNG-International ons
wederopbouwprojecten aanreikt en of wij ons daarin kunnen vinden. Dus geen
directe noodhulp.

De voorzitter van de commissie voor Middelen heeft na de discussie geconcludeerd dat
een meerderheid vindt dat directe noodhulp geen taak is voor gemeenten en dat de
commissie zich kan vinden in de samenvatting zoals deze hierboven is weergegeven.

Voorstel
Uw raad wordt voorgesteld conform het standpunt van de commissie te besluiten dat
directe noodhulp geen taak van de gemeente is en dat de gemeente in het geval zich een
ramp voordoet geen financiële bijdrage zal verlenen.
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