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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.

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u 
niet de geadresseerde bent mag u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit bericht onbedoeld ontvangen heeft wilt u dan dit bericht aan de 
afzender retourneren en het van uw computer(s) verwijderen. De gemeente Brunssum sluit iedere aansprakelijkheid 
uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.

Met vriendelijke groet,
Niels Meijers MA
Griffie gemeente Brunssum
Plaatsvervangend griffier
T:045-5278616 m: 06 -10962097 E: niels.meijers@brunssum.nl
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Wijze afhandeling 
van de motie:

GRIFFIEBUREAU
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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;

Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp, waardoor een oordeel, wens of 
verzoek wordt uitgesproken zonder dat daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden.

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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