Motie vreemd aan de orde van de dag inzake steun voor de
gedupeerden van de watersnoodramp 14 juli 2021.
De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen
op 13 december 2021
Overwegende dat:
• De voltallige raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul haar
medeleven en steun wil betuigen aan alle getroffenen van de
watersnoodramp Limburg.
• Valkenburg aan de Geul, inwoners, ondernemers, verenigingen en
zorginstellingen buitengewoon zwaar getroffen zijn tijdens de
watersnoodramp Limburg van 14 juli 2021 met een geschatte schade
van € 400 miljoen.
• Het demissionair kabinet de watersnood heeft uitgeroepen tot ramp.
• Het demissionair kabinet en haar bewindvoerders alle steun hebben
uitgesproken om de gemeente, de getroffen inwoners, ondernemers en
zorgorganisaties optimaal te helpen en ruimhartig tegemoet te komen
in de kosten voor herstel van de schade.
• Het demissionair kabinet de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade door
Rampen) van toepassing heeft verklaard om de kosten voor de geleden
schade voor bewoners, ondernemers en zorgorganisaties zoveel
mogelijk te vergoeden.
• Het demissionair kabinet heeft toegezegd de gemeente Valkenburg a/d
Geul, alsmede de gemeenten Gulpen-Wittem en Meerssen, vanwege de
enorme omvang van de schade een ‘specifieke uitkering’ te verstrekken
om de financiële impact voor de gemeente en daarmee het
gemeenschappelijk belang voor haar inwoners te beperken.
• Langdurig uitblijven van (financiële) steun gevolgen heeft voor het
herstel van de schade, de lokale economie, werkgelegenheid,
leefbaarheid en leefomgeving.
Constateert dat:
• Het demissionair kabinet met alle toezeggingen overheidshulp heeft
toegezegd en daarmee vertrouwen en verwachtingen heeft gewekt die
door alle betrokkenen als een enorme steun en redmiddel wordt
gezien.
• De uitvoering van de WTS en daarmee gepaard gaande
schadevergoedingen lang op zich laat wachten.
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Onvoldoende is gebleken dat de uitvoering van de WTS daadwerkelijk
‘ruimhartig’ wordt toegepast en de tegemoetkoming toereikend is om
de geleden schade grotendeels te dekken.
Door het Rijk onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel
schademeldingen zijn afgehandeld en op welke wijze in de kosten van
de schade tegemoet wordt gekomen.
Het nog steeds onduidelijk is wat de ‘specifieke uitkering’ betekent voor
de gemeente Valkenburg aan de Geul en de hoogte van het eigen risico
in de geleden schade.
Het nog steeds onduidelijk is of, en op welke wijze het kabinet
tegemoet wil komen aan de geleden omzetderving van ondernemingen
ten gevolge van de watersnoodramp.

Verzoekt:
• De raad kennis te nemen van de bovenstaande afwegingen en
constateringen, deze te onderschrijven en middels deze motie alle
steun uit te spreken aan het college van burgemeester en wethouders
en in het bijzonder de burgemeester bij het doen van alle mogelijke
inspanningen om de belangen van álle gedupeerden van de
watersnoodramp in de gemeente Valkenburg aan de Geul te
behartigen: inspanningen gericht op het verkrijgen van zoveel mogelijk
inzicht in de toezeggingen en hulppakketten van het Rijk, te
communiceren en te rapporteren over de uitvoering en effecten hiervan
met als doel de schade en gevolgen voor onze gemeente en haar
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoveel
mogelijk te beperken voor zowel de korte als de lange termijn.
En gaat over tot de orde van de dag.
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