
 
 
 
 
 

 BESLUITBLAD RAAD 
 
 
 
Betreft: 
• raadsvergadering 9 maart 2023 
• agendapunt 13 
• motie M1 over                        Motie “Financiële steun voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië” 

 
• zaaknummer Z.272078/D.1486072 
 
 
Het aan de raad voorgestelde besluit: 
 
Als gebaar van medeleven en daadwerkelijke ondersteuning een bedrag van € 20.000 toe te 
voegen aan het budget “Internationale projecten” ten laste van de stelpost “Onvoorziene 
uitgaven”,  
 
en draagt het college op:  
 
dit bedrag over te maken naar het wederopbouwfonds van de VNG; 
 
 
Het door de raad genomen besluit: 
 
De motie is na een hoofdelijke stemming met 10 stemmen voor en 15 stemmen tegen 
verworpen.  
Tegen stemden de raadsleden van de fracties VVD (de heer Ormel, de heer Van Klink, 
mevrouw Van Kempen, de heer Bartlema en de heer Ribberink), SGP (de heer Bource), 
Dorpsbelangen Huizen (de heer Horst, de heer Lekkerkerker en mevrouw Okkema), CDA 
(de heer Rebel, mevrouw Van Deutekom en mevrouw Vos), ChristenUnie (mevrouw 
Terlouw) en twee leden van de fractie van Leefbaar Huizen (de heer De Bruijn en de heer 
Van Woerkom).  
Voor stemden de raadsleden van de fracties van PvdA (mevrouw Leeuwin en de heer 
Gencer), D66 (de heer Schröder, mevrouw Fitskie en de heer Bruins), GroenLinks (mevrouw 
Rienstra en mevrouw Van den Berge), Transparant Huizen (de heer Schaap) en twee leden 
van de fractie van Leefbaar Huizen (de heer Koning en mevrouw Veer).  
 
 
De plv. griffier,   De voorzitter, 
 
 
w.g.     w.g. 
 



GROEN
HUIZEN LINKS

HUIZEN

Motie financiële steun voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 9 maart 2023;

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige
werkzaamheden van de raad;

overwegende dat:

. in Turkije en Syrië op 6 en 7 februari verwoestende aardbevingen hebben plaatsgevonden, en op
20 februari daar nog eens flinke bevingen achteraan kwamen;

. inmiddels bekend is dat er meer dan 45.000 mensen het leven hebben verloren onder het puin
van wat ooit hun veilige thuis was;

. de wederopbouw moeilijk zal zijn in een door oorlog geteisterd gebied in Syrië maar ook in het
Turkse gebied, waar al miljoenen vluchtelingen uit Syrië zijn gevestigd;

. meer dan 26 miljoen mensen in de betreffende regio hun leven ontwricht zien;

. deze ramp in Huizen diverse groepen inwoners extra geraakt heeft, vooral die van Turkse,
Syrische en Alevitische afkomst, die vaak familie of bekenden hadden in het rampgebied;

. deze groepen gezamenlijk zon 1 0% van de Huizer gemeenschap vormen;

. het college van Huizen, vertegenwoordigt door de burgemeester, een bezoek heeft gebracht aan
de Turkse moskee, om medeleven te betuigen;

. de gemeente Huizen het beleid heeft om geen geld over te maken voor rampen, maar deze ramp
van buitengewone omvang is en onze gemeenschap hard geraakt heeft;

. inmiddels meer dan 160 gemeenten en ook de VNG roepen op om geld te doneren voor noodhulp
en wederopbouw;

besluit:

als gebaar van medeleven en daadwerkelijke ondersteuning een bedrag van € 20.000 toe te voegen
aan het budget “Internationale projecten” ten laste van de stelpost “Onvoorziene uitgaven”,

en draagt het college op:

dit bedrag over te maken naar het wederopbouwfonds van de VNG;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

M. van den Berge
(Groen Links)

K. Ger
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