
 

Raadsvergadering d.d. 2 februari 2010 agendapunt 11 A 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 26 januari 2010 
 
Onderwerp:   Bijdrage gemeente aan wederopbouw Haïti   
 
Portefeuillehouder:   Dhr. F. A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: Mw. H. Kooijinga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 851 
E-mail adres:   h.kooijinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:          Een financiële bijdrage verlenen aan het door VNG International  
                                              ondersteunde programma voor gemeentelijke wederopbouw van Haïti 
                                              ter hoogte van  € 32.000,- 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Brief VNG d.d. 18 januari 2010 (bijgevoegd)  

TOELICHTING 

Inleiding 

Haïti is getroffen door een ramp die zijn weerga niet kent. De vraag ligt voor of we als gemeente Tynaarlo 
een financiële bijdrage willen leveren voor noodhulp en/of wederopbouw: storten we op giro 555, 
ondersteunen we initiatieven van het lokaal particulier initiatief, participeren we in een collectief project 
voor gemeentelijke wederopbouw, of achten we dit alles geen taak voor de gemeente.  
 
Enkele grote gemeenten en de VNG hebben reeds 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. De VNG 
geeft u in overweging juist daartoe expertise en geld beschikbaar te stellen.  
 
Overwegingen voor de raad. 

- Tynaarlo is millenniumgemeente. Met deze bijdrage wordt ook een bijdrage geleverd 
      aan de millenniumdoelen 
- Tynaarlo is een rijke gemeente en is van mening dat we in geval van een dergelijk grote 

humanitaire ramp behoren te helpen door een bijdrage ter beschikking te stellen 
- Voor noodhulp lijkt inmiddels voldoende geld beschikbaar te zijn 
- Lokale initiatieven hebben zich tot op heden niet gemeld 

 



 

 

 

Financiële consequenties 

Het bedrag van € 32.000 kan ten laste worden gebracht van de post onvoorzien incidenteel 2010.  

Adviezen 

Het college stelt u voor, in lijn met de besluitvorming in 2005 over de bijdrage ten behoeve van de 
Tsunami, om ook nu 1 euro per inwoner bij te dragen. Voorts stelt het college voor deze bijdrage te doen 
toekomen aan het door VNG International ondersteunende programma voor gemeentelijke 
wederopbouw. Afgerond komt dit neer op een bedrag van € 32.000,-. 
 

Gevraagd besluit   

Een financiële bijdrage verlenen aan het door VNG International ondersteunde programma voor 
gemeentelijke wederopbouw van Haïti ter hoogte van  € 32.000,-  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 
 


