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MOTIE 

lnitiatiefn~m~r(s): Leefbaar Almelo, PVA 

Mede indieners: SP, GroenLinks 

Titel motie: Hutp voor en steun aan de Molukken 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d.19 november 2019, 

Gehoord de beraadsla~in~, 

Constateert 
De Molukken en in het bijzonder de regio Ambon, zwaar zijn betroffen door diverse 
aardbevingen. 
De Molukken nog steeds getroffen worden door de natuur. 

- Daarbij tientallen doden zijn te betreuren, meerdere gewonden zijn gevallen en meer dan 
200.000 mensen inmiddels van buis rr~ haard naar de heuvels zijn gevlucht. 
De schaal van de ramp op cie Molukken blijkbaar onvoldoende is om een beroep te kunnen 
doen op giro 555. 

- In de wederopbouwfase de focus zal verseiiuiven naar herstel van eeonomisci~e aetivit~iten, 
herstel van toegang tot onderwijs, zor~facititeiten erg huisvesting. 
Hulp volgens de richtlijnen voor wederopbouw dient te worden gegeven. 
~r vanuit de Molukse gemeenschap, ook in Almelo, nauwe (familie)banden bestaan met de 
getroffen gebieden. 

Er in de Molukse ~emeenscnap inmiddels verscheidene initiatieven zij~~ ontstaan rn 
kader van hulp en wederopbouw. 

Draagt het eotiege op 
- In overleg niet officiële hulpverlenende instanties en in san~~r~spraak met 

verte~enwoordi~ers van de Molukse gemeenschap in Almelo, te onderzoeken op welke wijze 
een bijdrage kan worden geleverd aan hulp en wederopbouw in de getroffen gebieden op 
de Molukken. 
Er voor zorg te draden te kïezen voor de j~~iste partij voor hit best~d~n van de beschikbare 
middelen om te trachten te voorkomen dat er geld niet op de juiste plek komt. 

- Naar inzicht en draagkracht in goed overleg sliet diverse betrokkenen een bedrag te 
reserveren voor ito~~h~lp pan de g~trc~ffen gebieden. 

- Op deze manier ook steun te betuigen aan de Molukse gemeenschap, met name in Almelo 
- De raad te infQr+neren over de verfere afhand~líng en de be~t~din~ van deze middelen , 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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