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Samenvatting 

De Filipijnen zijn de afgelopen week getroffen door een orkaan die zijn weerga niet kent. 
Verscheidene gemeenten hebben de VNG gevraagd welke mogelijkheden voor hen openstaan 
om bij te dragen aan het lenigen van de eerste nood, dan wel de wederopbouw. Deze brief 
informeert u daarover. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De Filipijnen zijn vorige week getroffen door één van de sterkste orkanen ooit. De schaal van 
verwoesting die orkaan Haiyan achterliet op het Filipijnse eiland Leyte wordt door reddingswerkers 
vergeleken met de vernieling na de Tsunami in 2004. Met name de kuststad Tacloban is zwaar 
geraakt. Duizenden mensen hebben het leven gelaten en het ziet er naar uit dat het dodental, 
mede 
als gevolg van ziekte en gebrek aan voedsel en schoon drinkwater, de komende weken nog 
verder 
zal opiopen. Het menselijk ieed is enorm. 

Internationale hulp is inmiddels op gang gekomen. Gisteren voerden de Samenwerkende 
Hulporganisaties via Giro 555 een nationale inzamelingsactie met veel media-aandacht. Ook 
gemeenten krijgen van burgers en lokale organisaties, al dan niet met relaties in de Filipijnen, het 
verzoek om op een of andere manier bij te dragen. 

Verscheidene gemeenten hebben de VNG gevraagd welke mogelijkheden er zíjn om bij íe dragen. 
De VNG heeft enkele jaren geleden al, naar aanleiding van eerdere natuurrampen, de 
verschillende mogelijkheden en afwegingen op een rij gezet in een brochure. Zie 'Een ramp in het 
buitenland, en dan? Leidraad voor gemeentelijke besluitvorming' (VNG, 2008). 

Het staat gemeenten uiteraard vrij om een financiële bijdrage te leveren of niet. En als u wii 
bijdragen, om dat te doen via een lokaal particulier initiatief of via een landelijk kanaal, en voor 
noodhulp of voor structurele wederopbouw. 

Op dit moment is noodhulp vanzelfsprekend prioriteit nummer één. Giro 555 van de 
Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO) is daarvoor een uitstekend kanaal. De eerste hulpmiddelen van de SHO 
zijn al in het rampgebied aangekomen. De media berichten er uitgebreid over. 

De ervaring leert dat na de fase van noodhulp grote behoefte bestaat aan hulp bij het herstel van 
de gemeentelijke bestuurskracht en publieke voorzieningen. Onze collega's van de Canadian 
Federation of Municipalities (FCM) hebben het voortouw genomen om te verkennen wat de 



behoeften en mogelijkheden zijn voor een programma voor gemeentelijke wederopbouw in de 
zwaarst getroffen province Leyte. FCM werkt, samen met Canadese gemeenten, al geruime tijd 
samen met de twee verenigingen van gemeenten van de Filipijnen. Zij beschikken daardoor over 
een prima netwerk. 

Op basis van de effectieve samenwerking met V N G International bij de wederopbouw op 
gemeentelijk niveau na de aardbeving in Haiti, stellen zij samenwerking met ons opnieuw zeer op 
prijs. VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, heeft de 
nodige ervaring met de coördinatie en het faciliteren van gemeentelijke wederopbouw projecten 
na rampen in het buitenland. Zo was VNG International, vaak in nauwe samenwerking met 
experts uit Nederlandse gemeenten, actief na de aardbevingen in Turkije en Marokko, in Sri 
Lanka na de Tsunami, in Suriname na de watersnoodramp en (nog steeds) in Haiti na de 
aardbeving. 

Uw gemeente kan (ook) bijdragen aan een door VNG International ondersteund 
programma voor gemeentelijke wederopbouw. U kunt daartoe uw een bedrag overmaken op 
bankrekeningnummer 2 8 . 5 1 . 1 8 . 9 0 0 , ten name van VNG International noodhulp I wederopbouw, 
o.v.v. 'Filipijnen'. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VNG Informatiecentrum: tel. 0 7 0 - 3 7 3 8 3 9 3 , 

email: informatiecentrum@vng.nl 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten /ereniging va 

J . Kriens 
Voorzitter directieraad 

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