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Samenvatting 

In Syrië doet zich een humanitaire ramp voor. De oorlog heeft al meer dan 70.000 mensen het 
leven gekost en 4 miljoen mensen zijn op de vlucht. Veel vluchtelingen worden opgevangen in de 
buurlanden Turkije, Jordanië en Libanon. Het menselijk leed is enorm. Inmiddels is in Nederland 
de girorekening 555 weer opengesteld voor giften en vindt aanstaande maandagavond een grote 
publieksactie op de televisie plaats. VNG International bereidt specifieke steun voor aan 
gemeenten in de regio die de enorme instroom van vluchtelingen moeten zien op te vangen. 
Ongetwijfeld wordt ook aan gemeenten in Nederland weer gevraagd om hun solidariteit te tonen. 
Gezien de goede samenwerking en afstemming met de Samenwerkende Hulp Organisaties 
(SHO) worden gemeenten die een bijdrage willen bieden, geadviseerd giften op gironummer 555 
over te maken. Informatie over specifieke afspraken tussen de SHO en VNG en advies ten 
behoeve van uw besluitvorming in de gemeente treft u bijgaand aan. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In Syrië doet zich een humanitaire ramp voor. De oorlog heeft al meer dan 70.000 mensen het 
leven gekost en 4 miljoen mensen zijn op de vlucht. Veel vluchtelingen worden opgevangen in de 
buurlanden Turkije, Jordanië en Libanon. Het menselijk leed is enorm. UNHCR en andere 
internationale hulporganisaties proberen samen met de nationale en lokale autoriteiten in de 
buurlanden van Syrië de opvang van vluchtelingen zo goed mogelijk te verzorgen. Inmiddels is in 
Nederland de girorekening 555 weer opengesteld voor giften en vindt aanstaande maandagavond 
een grote publieksactie op de televisie plaats. VNG International bereidt specifieke steun voor aan 
gemeenten in de regio die de enorme instroom van vluchtelingen moeten zien op te vangen. 
Ongetwijfeld wordt ook aan gemeenten in Nederland weer gevraagd om hun solidariteit te tonen. 
Hoewel de financiële ruimte op lokaal niveau momenteel beperkt is, zouden veel kleine bedragen 
uit gemeentelijk Nederland een belangrijk gezamenlijk signaal zijn. 
Onderstaand treft u informatie en advies aan die van dienst kan zijn bij het nemen van een besluit 
hierover. 

Op uitnodiging van de lokale overheden in de grensstreek met Syrië heeft een delegatie van 
bestuurders en experts van de wereldorganisatie van lokale overheden, United Cities and Local 
Governments (UCLG), de afgelopen twee weken een bezoek aan de regio gebracht. De VNG 
heeft samen met de verenigingen van gemeenten in Canada en Frankrijk op bestuurlijk en -via 
VNG International- op technisch niveau aan deze missie deelgenomen. 



Naast het gebaar van solidariteit, dat door de lokaal bestuurders in de regio zeer is gewaardeerd, 
is gesproken over de specifieke behoeften van de grensgemeenten om de instroom van 
vluchtelingen het hoofd te bieden. In korte tijd zijn er vluchtelingenkampen ontstaan met de 
omvang van een middelgrote stad. De capaciteit van de lokale overheden om onderwijs en 
gezondheidszorg te bieden, afval op te halen, en overige diensten te leveren is overbelast; overal 
doen zich verdringingsverschijnselen voor. Het is duidelijk dat de aanwezigheid van de 
vluchtelingen ook wel enige tijd zal gaan duren. Zowel de lokaal bestuurders in de regio als de 
hulporganisaties geven aan dat er, naast financiële steun, op korte termijn behoefte is aan 
externe expertise om enerzijds de organisatie van de vluchtelingengemeenschappen te 
ondersteunen (opzetten registratie, communicatie en participatie instrumenten) en anderzijds om 
activiteiten te initiëren met vooral de jongere vluchtelingen zodat zij kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van de lokale leefomstandig-heden. 

In diverse Nederlandse gemeenten wordt nu al nagedacht over een snelle en gepaste reactie op 
de humanitaire ramp in Syrië. De vraag is, gaan we ook storten op giro 555? Ondersteunen we 
initiatieven van het lokaal particulier initiatief? Of participeren we in een collectief project voor 
specifieke steun aan de gemeenten in Jordanië, Libanon en Turkije? De brochure 'Een ramp in 
het buitenland, en dan? Leidraad voor gemeentelijke besluitvorming' (VNG, 2008), die in uw bezit 
is zet alle zaken voor u op een rij. De brochure is online beschikbaar op www.vng-
international.nl> Communication^ublication S Too ls^u tch language publications. 

Op basis van bovenstaand beschreven missie zal in het verband van UCLG het initiatief genomen 
worden om te komen tot een specifiek programma voor steun aan lokale besturen in de regio. Op 
dit moment is directe noodhulp vanzelfsprekend prioriteit nummer één, maar het is duidelijk dat er 
ook grote behoefte bestaat aan hulp bij het opbouwen van gemeentelijke bestuurskracht en het 
ontwikkelen van gemeentelijke initiatieven met de vluchtelingen. Wij geven u in overweging juist 
daartoe expertise en geld beschikbaar te stellen en bij te dragen aan een goed gecoördineerde 
steunactie vanuit de wereldorganisatie van lokale overheden, UCLG. 

VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, wil actief 
bijdragen aan een snelle totstandkoming van een actie voor directe steunverlening aan 
gemeenten in de grensstreken van Syrië. Het is u wellicht bekend dat VNG International, de 
organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, de nodige ervaringen heeft met de 
coördinatie en het faciliteren van gemeentelijke versterking en wederopbouw projecten na rampen 
in het buitenland. Zo was VNG International, vaak in nauwe samenwerking met experts uit 
Nederlandse gemeenten, actief na de aardbeving in Turkije, de aardbeving in Marokko, in Sri 
Lanka na de Tsunami, in Suriname na de watersnoodramp en recent in Haïti na de aardbeving. 
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Met verwijzing naar eerdergenoemde brochure is giro 555 van de Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO) een uitstekend kanaal om uw eventuele bijdrage te leveren. In 2008 
spraken de VNG en de SHO af nauwer samen te werken in de periode na grote internationale 
rampen (voor deze afspraken, zie bovengenoemde brochure p. 19 en 20). De VNG heeft 
inmiddels het bovengenoemde initiatief voor een programma van specifieke gemeentelijke 
assistentie bij de SHO kenbaar gemaakt. Op basis van de afspraken tussen de VNG en de SHO 
zou VNG International daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het bieden van een snelle 
reactie op de verzoeken aan steun die de gemeenten in Libanon, Jordanië en Turkije hebben 
geuit. 

Mocht uw gemeente uitsluitend willen bijdragen aan het door VNG International ondersteunde en 
in UCLG verband gecoördineerde programma voor specifieke steun aan gemeentelijke 
initiatieven om de vluchtelingen te ondersteunen, dan kunt u een bedrag overmaken op 
bankrekeningnummer 28.51.18.900, ten name van VNG International noodhulp/wederopbouw, 
o.v.v. 'vluchtelingen Syrië'. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VNG Informatiecentrum: tel. 070-3738020, 
email: informatiecentrum@vng.nl 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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Jan Willem Weck 
waarnemend lid directieraad VNG 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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