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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 13INT01448 
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Datum vergadering: 

Nota openbaar: Ja 2 3 APļ? 

Gemeente 
Hellendoorn 

IlllllfflIlllllIlllllHIIllllllIllllll 
Onderwerp: Verzoek VNG Giro 5 5 5 Syrië 

Advies: 
Aan de raad voorstellen om het verzoek van V N G omtrent giro 555 niet over te nemen en 
daarnaast voorstellen aan de raad de in 12 december 2000 door de raad vastgestelde beleidslijn 
(financiële) hulpverlening bij rampen (nr 99.12236) in te trekken. 

Korte samenvatting: ' 
Op 2 april 2013 heeft u van de V N G een omroep gekregen om de actie vluchtelingen Syrië te 
steunen. V N G international bereidt specifieke steun voor. Daarnaast kan een bijdrage worden 
gestort op gironummer 555 . Internationale hulpverlening bij rampen is een taak van de landelijke 
overheid en geen gemeentelijke taak daarom wordt geadviseerd geen gemeentelijke bijdrage te 
verstrekken. 

Aanleiding: 
Op 2 april 2013 heeft u van de V N G een oproep gekregen om de actie vluchtelingen Syrië te 
steunen. V N G international bereidt specifieke steun voor. 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. 

Op 12 december 2000 heeft de raad de beleidslijn (financiële) hulpverlening bij rampen 
vastgesteld. U voert sinds 2000 deze beleidslijn uit. 

Relevante eerdere besluiten: 
In de vergadering van het college van 2 augustus 2011 is in de rondvraag besloten om volgens 
gemeentelijk beleid een bedrag van C 0,50 per inwoner, afgerond C 1 8 . 0 0 0 , - , beschikbaar 
stellen ten behoeve van de hulpverlening aan de slachtoffers in de Hoorn van Afrika via giro 555. 
Deze bijdrage werd gedekt uit de begrotingspost onvoorzien 2011 . 

In 2011 heeft uw college gevraagd om een financieel overzicht van giro 555. Tevens is gevraagd 
antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre inzicht is te geven op de juiste besteding van gelden. 
Zie memo 11int01590. 

Doelstelling: 
Doelstelling van de subsidie voor internationale hulpverlening is het stimuleren/ waarderen van 
lokale initiatieven die zich richten op internationale hulpverlening. 

Oplossing: 
U w college heeft de afgelopen jaren meerdere keren giro 555 acties ondersteund. Dit op basis 
van gemeentelijk raadsbeleid. Het budget voor deze ondersteuning kwam normaliter van de post 
ontwikkelingssamenwerking en als deze niet voldoende middelen had van de post onvoorzien. 
Voor 2011 was er in de post ontwikkelingssamenwerking een bedrag van C 1 9.000,--

beschikbaar. Echter in 2011 is het subsidieplafond bij het opstellen van het 
raadsbeleidsprogramma 2010 -2014 verlaagd met C 12.500 , (Zie de bijlagen bij 10uit01909 en 
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de programmabegroting 201 'I blz 22 en 156). Binnen de post ontwikkelingssamenwerking is nu 
een bedrag van rond de C 6000 , - beschikbaar. 

Aangezien er per jaar 1 tot 4 lokale organisaties een beroep doen op de subsidie "internationale 
hulpverlening Hellendoorn" en per organisatie er maximaal C 2000,- - beschikbaar wordt gesteld, 
is dit normaliter voldoende om lokale initiatieven in het buitenland te ondersteunen. 

De subsidie voor de lokale organisaties heeft als doel het stimuleren en waarderen van lokale 
initiatieven die zich richten op internationale hulpverlening. Uit ervaringen is gebleken dat met 
name de onderlinge contacten tussen de burgers in Hellendoorn en de projecten van grote 
educatieve waarde zijn voor onze eigen burgers. 

In de begroting is geen geld geraamd voor noodhulp. Gelet op het feit dat het verstrekken van 
noodhulp geen gemeentelijke taak is en gelet op het feit dat de raad geen financiële middelen 
beschikbaar heeft gesteld specifiek voor giro 555 wordt voorgesteld om aan de raad te adviseren 
om geen financiële middelen over te maken aan giro 555 en de beleidslijn "(financiële) 
hulpverlening bij rampen" in te trekken. 

Effecten: 
Gemeentelijke beleidslijn voor lokale initiatieven in buitenland voortzetten. Noodhulp blijft 
landelijke taak. 

Planning: 
besluitvorming college op 23 april 2013 
Advies commissie ABZivl 13 juni 201 3 
besluitvorming raad 2 juli 2013 

Financiële consequenties: 
geen 

Personele consequenties: 

Juridische consequenties: 

I 

informatisering I Automatisering: 

Burger- en overheidsparticipatie: 

Het verzoek om een bedrag over te maken op giro 555 komt vanuit de V N G . Burgers uit de 
gemeente hebben niet verzocht aan de gemeente om hier geld naar over te maken. 
Communicatie: 

Na besluitvorming in het college wordt een raadsvoorstel geschreven. 

Overige consequenties: 


