Van: Meijers, Niels (Brunssum) <niels.meijers@brunssum.nl>
Verzonden: vrijdag 23 juli 2021 10:01
Aan: BSM Griffie <Griffie@brunssum.nl>
Onderwerp: Kennisgeving van de aangenomen motie gemeenteraad Brunssum inzake wateroverlast
in Limburg
Geachte gemeenteraad, Geacht college van burgemeester en wethouders,
Op 20 juli jongstleden heeft de gemeenteraad van Brunssum unaniem de motie wateroverlast in
Limburg aangenomen. De gemeenteraad van Brunssum heeft besloten een donatie te doen aan giro
777 van het Nationaal Rampenfonds ter hoogte van € 2,- per inwoner en roept de gemeenten in
Nederland op om het voorbeeld van de gemeente Brunssum te volgen, waarin de hoogte van de
bijdrage des gemeente is.
Met vriendelijke groet,
Niels Meijers MA
Griffie gemeente Brunssum
Plaatsvervangend griffier
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MOTIE

Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp, waardoor een oordeel, wens of
verzoek wordt uitgesproken zonder dat daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden.
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Onderwerp: Wateroverlast in Limburg
De raad bijeen op 20 juli 2021,

Wetende dat,
• Momenteel in Limburg een ongekende wateroverlast is;
• Limburg inmiddels aangemerkt is als rampgebied;
• Het Nationaal Rampenfonds (NRF) is opengesteld voor donaties;
• veel schade niet verzekerbaar is en dus ook niet verzekerd is.
Overwegende dat,
• De gemeente Brunssum betrokken en solidair is met gedupeerden;
• De gemeente een steentje wil bijdragen aan het schadeherstel in Limburg;
Vraagt aan het college van Burgemeester en Wethouders,
• In overweging te nemen op korte termijn een donatie van €2,00 per inwoner over
te maken op giro 777 van het Nationaal Rampenfonds;
• middels een brief de gemeenten in Nederland op te roepen het voorbeeld van
Brunssum te volgen, waarin de hoogte van de bijdrage vrij is aan iedere
gemeente;
• En de raad voor het zomerreces te informeren over de afhandeling.
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