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Inleiding

Enorme vloedgolven hebben tienduizenden slachtoffers geëist en enorme verwoestingen aangericht in
kustgebieden in onder meer Sri Lanka, India, Indonesië en Thailand. Meer dan een miljoen mensen
hebben noodhulp nodig. De meest dringende hulp bestaat uit schoon drinkwater, voedsel, medicijnen
en onderdak. Maar ook voor de wederopbouw is praktische ondersteuning in de vorm van expertise
noodzakelijk.

In de provincie Utrecht zijn burgers, maatschappelijke organisaties en gemeenten actief geld aan het
inzamelen voor Azië. Bijna alle gemeenten storten, naast lokale inzamelingsacties, € 1,-- per inwoner
op giro 555. Op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zijn inmiddels grote
bedragen binnengekomen voor noodhulp in Azië. Niet eerder werd er bij een nationale hulpactie in
Nederland in zo’n korte tijd zoveel geld ingezameld.

Maar ook provincies zijn actief geld aan het inzamelen of stellen zelf geld beschikbaar. Op initiatief
van het Interprovinciaal Overleg (IPO) wordt nu gekeken of de provinciale middelen besteed kunnen
worden voor de tweede tranche van hulpverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken, welke
gericht is op de wederopbouw van de getroffen gebieden. De provincies zouden dan in de vorm van
praktische ondersteuning en expertise een bijdrage kunnen leveren.

De provincie Utrecht steunt, gezien de immense omvang van de ramp en de grote nood, graag de hulp
in Azië. Het college van gedeputeerde staten en de fractievoorzitters van provinciale staten stellen
voor een financiële bijdrage te leveren aan de noodhulp en de wederopbouw in Azië. In navolging van
andere gemeenten en provincies wordt de voorkeur gegeven aan het doneren van € 1,-- per inwoner, in
het totaal een bedrag van  € 1.162.300,-- op giro 555. Er wordt gekeken of in overleg met het IPO en
het ministerie van Buitenlandse Zaken, een concrete bestemming aan het geld kan worden gegeven.
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Besluit

Besluit van provinciale staten van 10 januari 2005

Provinciale staten van Utrecht;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten en de fractievoorzitters van provinciale staten;

besluiten:

Een bedrag van € 1.162.300,-- (€ 1,-- per inwoner, peildatum 01/01/04) beschikbaar te stellen voor de
slachtoffers van de natuurramp in Azië onder voorwaarde dat dit voor de wederopbouw wordt
gebruikt, te dekken uit de algemene middelen.

Draagt het college op na te gaan hoe in samenwerking met anderen hieraan tegemoet gekomen kan
worden.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Het ondersteunen van de noodhulp en de wederopbouw in de door de natuurramp getroffen gebieden
in Azië.

Argumenten
Het is een ramp van immense omvang met een grote maatschappelijke impact, waarbij grote financiële
bijdragen nodig zijn om de nood te kunnen lenigen.

Kanttekeningen
Het bedrag wordt gestort op giro 555. Het IPO bekijkt, in samenwerking met het ministerie van
Buitenlandse Zaken, of er met de provinciale bijdragen een concreet project t.b.v. de wederopbouw
kan worden gefinancierd.

Financiën
Het bedrag wordt gedekt uit de algemene middelen.

Realisatie
Het bedrag is per direct beschikbaar en zal voor het bovenstaande effect worden aangewend.

Communicatie
Dit besluit wordt onder de aandacht gebracht van lokale, regionale en landelijke pers (o.a. via
persbericht). De cvdK treedt op als woordvoerder, wanneer er vragen vanuit de pers komen.

Bijlage
- Persbericht

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


