
Hillegom 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Financiële bijdrage voor 'Nederland helpt Sint Maarten' 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-021523 
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portefeuillehouder:   Dhr. A. van Erk 
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e-mailadres:    A.Star@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. Een bedrag van € 21.316,- beschikbaar te stellen aan de nationale actie 

‘Nederland helpt Sint Maarten’. 

2. Dit bedrag ten laste te brengen van het resultaat van de jaarrekening. 

 

 

 

Inleiding 

Vorige week zijn Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba getroffen door één van de sterkste 

orkanen ooit. De schaal van verwoesting die orkaan Irma achterliet met name op het 

eiland Sint Maarten is enorm. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept alle 

gemeenten op een financiële bijdrage te leveren aan de wederopbouw van deze eilanden, 

nu het een unieke situatie betreft dat Nederlands grondgebied zodanig door een orkaan 

getroffen is.  

Het Rode Kruis organiseert een nationale actie ‘Nederland helpt Sint Maarten’. Wij stellen 

voor €1,- per inwoner te doneren aan deze actie als bijdrage van gemeente Hillegom. 

 

Bestaand kader en context 

Gezien de unieke situatie geldt hier geen bestaand kader voor. 

 

Beoogd effect 

Een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Sint Maarten. Meer informatie over de 

manier waarop de middelen worden aangewend door het Rode Kruis leest u in de VNG-

ledenbrief. 

 

Argumenten 

Hiervoor verwijzen wij u naar de ledenbrief van de VNG. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 



Financiële consequenties 

Het aantal inwoners van Hillegom per 1 januari 2017 is 21.316. Wij stellen voor €1 per 

inwoner van Hillegom, dat wil zeggen €21.316,- te doneren aan de nationale actie 

‘Nederland helpt Sint Maarten’ en dit bedrag ten laste te brengen van het resultaat van de 

jaarrekening. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel is alleen bestemd voor de gemeenteraad van Hillegom. 

 

Urgentie 

Gezien de situatie op Sint Maarten is urgent financiële hulp nodig. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Ledenbrief VNG Ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba: informatie over 

hulpmogelijkheden 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 
 
 
 
  



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het college van datum 14 september 2017, 

 

gelet op artikel 108 Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. Een bedrag van € 21.316 beschikbaar te stellen aan de nationale actie ‘Nederland 

helpt Sint Maarten’. 

2. Dit bedrag ten laste te brengen van het resultaat van de jaarrekening. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 september 2017, 

 

 

 

 

Drs. A.J. Jaspers A. van Erk 
Plv. griffier voorzitter 
 


