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Motie ex artikel 33 reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Kerkrade
            

Datum        : 28-oktober-2020
Aan       : gemeenteraad
Via       : voorzitter gemeenteraad

Onderwerp: Gerechtigheid voor POMS-slachtoffers 

Geachte voorzitter,
Hierbij treft u namens de fracties SP, OK, CDA, PvdA, Burgerbelangen, de Ouderenpartij, Lokaal Alternatief en VVD 
een motie aan inzake  gerechtigheid voor POMS slachtoffers.
Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de raadsvergadering  28 oktober 2020. 

De raad van de gemeente Kerkrade;

constaterende dat:

- er bij Defensie veel mensen met schadelijke en/of giftige stoffen, zoals Chroom 6, werken of gewerkt 
hebben en mede daardoor ernstige gezondheidsschade door hebben opgelopen; 

- Defensie verzuimd heeft deze schadelijke en/of giftige stoffen te verbannen en er geen afdoende 
veiligheidsmaatregelen genomen zijn;

overwegende dat:

- vooral de arbeiders van de zogenoemde POMS-depots die in Brunssum, Eygelshoven, Coevorden, 
Vriezenveen en Ter Apel waren gevestigd, hiermee te maken hebben (gehad); 

- er nog steeds geen generieke compensatieregeling is voor defensiemedewerkers, die 
gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg van het werken met schadelijke en/of giftige  
stoffen; 

- binnenkort de begroting van Defensie in de Tweede Kamer wordt behandeld;

spreekt uit:

- dat er nu eindelijk een ruimhartig generiek schadefonds moet komen voor POMS-slachtoffers;
- dat ook nabestaanden van diegenen, die zijn overleden t.g.v. het werken met schadelijke stoffen bij 

de POMS-depots, in aanmerking komen voor een schadevergoeding;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- namens de gemeente Kerkrade, bij de verantwoordelijk staatssecretaris met klem er op aan te 
dringen om te regelen dat dit ruimhartige generieke schadefonds er komt;

- de raad te informeren of de verantwoordelijke staatssecretaris hierin wil meegaan of met welke 
redenen zij het generieke schadefonds afwijst;
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en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare raadsvergadering 
d.d. 28-10-2020.

namens SP Kerkrade, namens Ons Kerkrade,
Marianne Laumann, fractievoorzitter John Roland, fractievoorzitter

namens Lokaal Alternatief, namens CDA Kerkrade,
Betty Bremen-Munsters, fractievoorzitter Paul Boumans, fractievoorzitter

namens Ouderenpartij Kerkrade, namens BurgerBelangen,
Jo Paas, fractievoorzitter Alexander Geers, fractievoorzitter

namens PvdA Kerkrade, namens VVD Kirchroa,
René van Drunen, fractievoorzitter Wim de Groot, fractievoorzitter


