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Samenvatting 
 
Haïti is afgelopen week getroffen door een ramp die zijn weerga niet kent. Tienduizenden mensen 
zijn gestorven als gevolg van de aardbeving en het ziet er naar uit dat het dodental, mede als 
gevolg van ziekte en gebrek aan voedsel en drinkwater, de komende weken nog veel verder zal 
oplopen. Het menselijk leed is enorm. Internationale hulp is op gang gekomen, maar helaas stuit 
de distributie in Haïti vooralsnog op grote problemen.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Haïti is afgelopen week getroffen door een ramp die zijn weerga niet kent. Tienduizenden mensen 
zijn gestorven als gevolg van de aardbeving en het ziet er naar uit dat het dodental, mede als 
gevolg van ziekte en gebrek aan voedsel en drinkwater, de komende weken nog veel verder zal 
oplopen. Het menselijk leed is enorm. Internationale hulp is op gang gekomen, maar helaas stuit 
de distributie in Haïti vooralsnog op grote problemen.  
 
In een groot aantal gemeenten wordt nagedacht over een snelle en gepaste reactie op de ramp 
die zich in Haïti heeft voltrokken. Storten we op giro 555? Ondersteunen we initiatieven van het 
lokaal particulier initiatief? Participeren we in een collectief project voor gemeentelijke 
wederopbouw? De brochure ‘Een ramp in het buitenland, en dan? Leidraad voor gemeentelijke 
besluitvorming’ (VNG, 2008) zet alle zaken voor u op een rij.   
 
Vandaag hebben enkele grote gemeenten en de VNG het initiatief genomen om een programma 
te ontwikkelen voor gemeentelijke wederopbouw van het getroffen gebied. Op dit moment is 
noodhulp vanzelfsprekend nog prioriteit nummer één, maar de ervaring leert dat er op termijn 
grote behoefte bestaat aan hulp bij het herstel van de gemeentelijke bestuurskracht en publieke 
voorzieningen. Wij geven u in overweging juist daartoe expertise en geld beschikbaar te stellen.  
 
Het is u wellicht bekend dat VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking 
van de VNG,  de nodige ervaring heeft met de coördinatie en het faciliteren van wederopbouw 
projecten na rampen in het buitenland. Zo was VNG International, vaak in nauwe samenwerking 
met experts uit Nederlandse gemeenten, actief na de aardbeving in Turkije, de aardbeving in 
Marokko, in Sri Lanka na de Tsunami en in Suriname na de watersnoodramp. VNG International 
biedt aan ook m.b.t. Haïti  een coördinerende en faciliterende te vervullen.  
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Het ligt overigens sterk voor de hand om een mogelijke gemeentelijke inzet uit Nederland nauw af 
te stemmen met de inzet die gepleegd zal gaan worden door Canadese gemeenten. Vooral 
gemeenten uit het Franstalige Quebec onderhouden al lange tijd banden met gemeenten in Haïti. 
Zo wordt er samengewerkt door Montreal en Port au Prince. De collega’s bij onze Canadese 
zustervereniging FCM hebben inmiddels bevestigd dat de Canadezen zullen bijdragen aan de 
wederopbouw en samenwerking met de VNG zeer op prijs te stellen.  
 
Met verwijzing naar eerdergenoemde brochure is giro 555 van de Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO) een uitstekend kanaal om uw eventuele bijdrage te leveren. In 2008 
spraken de VNG en de SHO af nauwer samen te werken in de periode na grote internationale 
rampen (voor de afspraken, zie bovengenoemde brochure p. 19 en 20). De VNG heeft inmiddels 
het bovengenoemde initiatief voor het programma voor gemeentelijke wederopbouw bij de SHO 
kenbaar gemaakt. Op basis van de afspraken tussen de VNG en de SHO kan VNG International 
voorstellen op het terrein van gemeentelijke wederopbouw na rampen ter financiering neerleggen 
bij de SHO. Nadat er een verkenning heeft plaatsgevonden van de mogelijkheden in Haïti zal VNG 
International bepalen of het hiertoe over zal gaan.  
 
Mocht uw gemeente (uitsluitend) willen bijdragen aan het door VNG International ondersteunde 
programma voor gemeentelijke wederopbouw, dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekeningnummer 28.51.18.900, ten name van VNG International noodhulp / wederopbouw, 
o.v.v. ‘Haïti’.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VNG Informatiecentrum: tel. 070-3738020, 
email: informatiecentrum@vng.nl  
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 


