Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

Datum
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-

Onderwerp

Ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba: bijdragen
gemeenten
Samenvatting
Naar aanleiding van onze eerdere ledenbrief over de ramp op het land Sint Maarten en de
bijzondere gemeenten Sint Eustatius en Saba, informeert VNG u graag over de gezette stappen.
De afgelopen weken heeft het Rode Kruis zich volop ingezet om de eerste levensbehoefte op het
eiland Sint Maarten te organiseren. Momenteel wordt geïnventariseerd hoe te werken aan
structurele wederopbouw. De VNG brengt in kaart hoe haar steun optimaal aanvullend kan zijn op
de inzet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere organisaties.
Over de bevindingen en voorgenomen activiteiten wordt u nader geïnformeerd.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het VNG Informatiecentrum: tel. 070 373
8393, email: info@vng.nl.
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Geacht college en gemeenteraad,
Naar aanleiding van onze eerdere ledenbrief over de ramp op het land Sint Maarten en de
bijzondere gemeenten Sint Eustatius en Saba, informeer ik u graag over de gezette stappen.
Allereerst wil ik die gemeenten die inmiddels een bijdrage geleverd hebben aan het Rode Kruis
hartelijk danken voor de bijdrage. Conform de gemaakte afspraken zal 50% daarvan worden
ingezet door het Rode Kruis en 50% voor wederopbouw via de VNG.
De afgelopen weken heeft het Rode Kruis zich volop ingezet om allereerst water en voedsel op het
eiland Sint Maarten te krijgen, en dit te distribueren onder de getroffen bevolking. Een tweede
prioriteit was het uitdelen van dekzeilen, voor het maken van waterdichte voorlopige onderkomens.
Het Rode Kruis heeft mensen ter plaatse die nu inventariseren wat de belangrijkste opgaven zijn in
de volgende fase.
De steun voor projecten gericht op structurele wederopbouw wordt uitgevoerd door VNG
International, met expertise uit Nederlandse gemeenten en in nauwe samenwerking met het Rode
Kruis. De VNG brengt momenteel in kaart hoe deze steun optimaal aanvullend kan zijn op de inzet
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere organisaties. Hiertoe
overleggen wij met de besturen op de eilanden en met de lokale maatschappelijke organisaties. Wij
brengen daartoe ook voor het eind van het jaar nog een identificatie- en formuleringsmissie. Over
de bevindingen wordt u door ons nader geïnformeerd.
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Er zijn nog steeds gemeenten die een bijdrage beschikbaar stellen. Enkele ervan hebben de
voorkeur om het bedrag alléén beschikbaar te stellen voor wederopbouw. Hiervoor hebben wij een
VNG rekeningnummer voor wederopbouw opengesteld (VNG INT WEDEROPBOUW,
NL73BNGH0285118900). Voor meer informatie hierover zijn wij bereikbaar via onderstaande
gegevens.
Diverse gemeenten hebben kenbaar gemaakt naast de financiële bijdrage ook andere materiële
zaken of expertise beschikbaar te stellen. De VNG organiseert na de identificatie- en
formuleringsmissie een bijeenkomst voor de betreffende gemeenten. Wij houden hen hiervan op de
hoogte.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het VNG Informatiecentrum: tel. 070
373 8393, email: info@vng.nl.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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