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Geacht college,

De raad heeft in zijn vergadering van 7 september 2017 een motie vreemd aan de orde
vastgesteld over de ramp op de Bovenwindse eilanden.

In deze motie draagt de raad het college op:
1. een bedrag van C 1,- per inwoner beschikbaar te stellen voor een financiële 

ondersteuning voor de gevolgen van deze natuurramp;
2. dit bedrag ten laste te brengen van de post onvoorzien;
3. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen;
4. de Waalwijkse bevolking te stimuleren gehoor te geven aan de oproep van de 

premier;
5. Deze motie ter kennis te brengen van de VNG, ministerie van BZK en alle 

gemeenteraden.

Een kopie van de motie treft u bijgaand ter kennisneming aan.

Hoogachtend, 
De griffier
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Motie vreemd aan de orde art. 34 RvO
Onderwerp: Ramp Bovenwindse eilanden
De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. X september 2017

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
* Orkaan Irma een grote ravage heeft aangericht op de Bovenwindse eilanden, met 

name op Sint Maarten;
» Met name op Sint Maarten sprake is van een grootschalige verwoesting van 

infrastructuur en huizen;
* Bewoners zitten zonder elementaire voorzieningen zoals drinkwater, stroom, eten, 

en zijn afgesloten van de buitenwereld;
» Ca 40.000 inwoners van het Nederlands deel van Sint Maarten directe hulp nodig 

hebben;
» De premier de Nederlandse bevolking heeft opgeroepen de mensen in het 

Caribisch gebied financieel te steunen.

Overwegende dat:
» Uit humanitaire overwegingen, morele ondersteuning en solidariteit met de

Nederlandse bevolking op de Bovenwindse Eilanden, in het bijzonder die van Sint 
Maarten, een financiële bijdrage op zijn plaats is.

Draagt het college op:

1. een bedrag van C 1,- per inwoner beschikbaar te stellen voor een financiële 
ondersteuning voor de gevolgen van deze natuurramp;

2. dit bedrag ten laste te brengen van de post onvoorzien;
3. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen;
4. de Waalwijkse bevolking te stimuleren gehoor te geven aan de oproep van de 

premier;
5. Deze motie ter kennis te brengen van de VNG, ministerie van BZK en alle 

gemeenteraden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is aangenomen/verwerpon mot ____stemmen vóór en _____ 'Stemmen
legen. A
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Onderwerp: Schade orkaan Bovenwindse eilanden
De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. jg. september 2017
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