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ONDERWERP
Vaststellen beleidskader ten behoeve van besluitvorming gemeente Weert bij humanitaire rampen
in het buitenland.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Laatstelijk bij de besluitvorming door de raad op 27 januari 2010 naar aanleiding van de
aardbeving in Haïti, heeft de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan een vastgesteld
beleidskader waaraan hulpvragen getoetst kunnen worden in het geval zich een humanitaire ramp
in het buitenland voordoet.
PROBLEEMSTELLING
Met enige regelmaat wordt de wereldbevolking opgeschrikt door een ramp en worden Nederlandse
gemeenten gevraagd een bijdrage te leveren aan noodhulp of wederopbouw. Gemeenten hebben
hierin geen wettelijke taak maar voelen zich mogelijk wel moreel verplicht.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
In voorliggend concept beleidskader worden de verschillende keuzemogelijkheden voor gemeenten
opgesomd en waar nodig toegelicht. De in het stroomschema opgenomen vragen zijn tegelijkertijd
criteria die kunnen worden gehanteerd om te bepalen of er wel of geen hulp gegeven dient te
worden.
De definitieve keuze kan echter pas gemaakt worden als de specifieke omstandigheden van een
zich voordoende ramp bekend en nader beoordeeld zijn.
Besluiten tot (facilitaire) ondersteuning van lokale particuliere initiatieven kunnen door het college
worden genomen.
Een geldelijke bijdrage dient altijd gebaseerd te zijn op besluitvorming door de raad.
COMMUNICATIE
Het vastgesteld beleidskader dient op de gebruikelijke weg te worden gepubliceerd in het digitale
gemeenteblad met aankondiging in de Trompetter/Land van Weert.
EVALUATIE
n.v.t.
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>
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1. Besluiten om over te gaan tot het vaststellen van bijgaand concept Beleidskader gemeente
Weert "Een humanitaire ramp in het buitenland, en dan?".
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013;

besluit:
Over te gaan tot het vaststellen van bijgaand Beleidskader gemeente Weert "Een humanitaire ramp
in het buitenland, en dan?"

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 maart 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

