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1. Akkoord gaan met de notitie ‘Tynaarlo als
millenniumgemeente’
2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 50.000,per jaar, gedurende drie jaar ter uitvoering van de plannen,
zoals opgenomen in deze notitie.

Bijlage:
- raadsbesluit (bijgevoegd)
- notitie “Tynaarlo als millenniumgemeente" (bijgevoegd)

TOELICHTING
ALGEMEEN.
In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd
afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw,
milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs,
gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. De
doelen moeten in 2015 gehaald zijn.
DE ACHT MILLENNIUMDOELEN
1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen
2. Alle jongens en meisjes gaan naar school
3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
4. Kindersterfte is sterk afgenomen
5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap
6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp
WAAROM MILLENNIUMGEMEENTE?
In ontwikkelingslanden, maar ook in ons eigen land kunnen juist gemeenten een belangrijke bijdrage
leveren aan het behalen van de doelen. Daarom is de VNG vorig jaar de ‘Millennium Gemeente’
campagne gestart. Begin vorige eeuw waren gemeenten van doorslaggevend belang in de ontwikkeling
in ons eigen land. Denk bijvoorbeeld aan het geweldige effect van riolering op hygiëne; in korte tijd
werden besmettelijke ziekten teruggedrongen en steeg de gemiddelde levensverwachting. Gemeenten in
ontwikkelingslanden staan nu voor een soortgelijke uitdaging. De ‘Millennium Gemeente’ campagne sluit

aan bij de mondiale VN campagne tegen armoede. Een ‘Millennium Gemeente’ verbindt lokaal initiatief
met de mondiale ontwikkelingsagenda.
Op 24 mei 2007 hebben wij u per brief geïnformeerd over het verzoek van de VNG aan onze gemeente,
om millenniumgemeente te worden. Wij hebben destijds gemeend positief op dit verzoek te moeten
reageren, omdat wij ons mede verantwoordelijk voelen voor mensen die het slechter getroffen hebben
dan wij. Ons steentje bijdragen aan de realisering van de millenniumdoelen leek ons een goede manier
om die verantwoordelijkheid gestalte te geven.
Over de concrete invulling van het zijn van een millenniumgemeente zouden wij met u van gedachten
wisselen. Dit heeft geresulteerd in het instellen van een klankbordgroep, met vier leden van de raad, die
meegedacht hebben over de inhoud van een millenniumcampagne. De bijgaande notitie is het resultaat
van dit overleg. Op 5 juni jl. werd de inhoud van deze notitie op hoofdlijnen aan u gepresenteerd.
‘TYNAARLO ALS MILLENNIUMGEMEENTE’.
De notitie heeft als rode draad ‘ontwikkeling en verbinding’ en geeft met een vijftal concrete projecten
invulling aan onze millenniumcampagne. De projecten stoelen op thema's, die op hun beurt stoelen op
reeds bestaand beleid en uitgangspunten, zoals o.a. vastgelegd in de notitie 'Tynaarlo en de wereld om
ons heen'. In de notitie worden visie, beleid, uitgangspunten op een rij gezet (conform de reeds
vastgestelde notitie “Tynaarlo en de wereld om ons heen”), wat er al wordt gedaan in onze gemeente, en
wat we in het kader van de millenniumcampagne nog meer willen doen. Visie, beleid en uitgangspunten
zijn vervolgens vertaald naar een zestal thema’s en deze zijn geconcretiseerd naar een vijftal projecten.
Deze projecten stimuleren de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners, scholen en bedrijven.
De rol van de gemeente is daarbij informerend, stimulerend en faciliterend en zo nodig initiërend.
Visie.
De visie van de gemeente Tynaarlo die ten grondslag ligt aan de activiteiten die worden voorgesteld in
het kader van de millenniumdoelen is drieledig:
* alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben een verantwoordelijkheid voor de aarde
waarop zij leven en voor de mensen met wie wij leven nu en in de toekomst.
* verbinding biedt kansen op ontwikkeling, ontwikkeling is gebaat bij verbinding
*. bewustwording kan leiden tot actie en actie kan leiden tot bewustwording.
Beleid en uitgangspunten.
Uitgangspunt is dat aangesloten wordt bij bestaand beleid.
Eind 2005 is besloten om de volgende punten tot speerpunten van beleid te maken:
* versterking positie wereldwinkels;
* bewustwording van de bevolking van de gemeente Tynaarlo, direct c.q. indirect
* bewustwording leerlingen op basisscholen
Uitgangspunten daarbij zijn als volgt geformuleerd 1:
- ondersteuning particulier initiatief
- bevorderen betrokkenheid burgers
- stimuleren deskundigheidsoverdracht
- kwaliteit en duurzaamheid
Projecten.

1

Bron: Tynaarlo en de wereld om ons heen

Op grond hiervan zijn zes thema’s gekozen waarin dit beleid/uitgangspunten te herkennen is. Zie
hiervoor de notitie. Deze thema’s zijn weer geconcretiseerd naar een vijftal projecten, waarmee we
invulling willen geven aan onze millenniumcampagne :
1.
2.
3.
4.

Rapportage werkzaamheden gemeentelijke apparaat (MARAP/BERAP)
Water project West-Timor
Microkredieten (in samenwerking met de Rabobank)
Duurzaamheidsmarkt met start van de campagne (onder vlag van 10jaarTynaarlo) en als vervolg
hierop:
5. Betrokkenheid burgers, scholen en bedrijfsleven stimuleren.
Onze band met Roemenie valt hier ook onder, maar ook de contacten die er zijn met bijvoorbeeld Sri
Lanka en Suriname. Verder de contacten die het onderwijs heeft met scholen in het buitenland.
Het stimuleren van de betrokkenheid van de bevolking (beleidsuitgangspunt) wordt met het opnemen van
het waterproject West-Timor in de campagne, ruim ingevuld. Echter,om de millenniumcampagne een
herkenbaar gezicht te geven en om zichtbaar te maken dat de gemeente de realisatie van de
millenniumdoelen serieus neemt, wordt voor deze brede invulling gekozen. Om de pretenties waar te
kunnen maken, moet de campagne een duidelijk gezicht en enige body krijgen.
Financiële consequenties
Voor de financiering van de millenniumcampagne wordt voor de komende drie jaar een bedrag van €
50.000 per jaar gevraagd. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de millenniumcampagne, alsook voor
ontwikkelingssamenwerking en de internationale betrekkingen. De post voor ontwikkelingssamenwerking
ad € 6.055,- kan daarmee komen te vervallen. Deze staat voor 2008 – 2010 in de begroting.
Per saldo wordt daarmee een bedrag van bijna € 44.000,- per jaar gevraagd, gedurende 3 jaar . Van het
bedrag van € 50.000,- blijft in principe € 6.000,- gereserveerd voor subsidiering van initiatieven op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking, zoals verwoord in de notitie ‘Tynaarlo en de wereld om ons
heen’. De resterende € 44.000,- zal aangewend worden voor het waterproject in West-Timor, een deel zal
besteed worden aan internationale betrekkingen en een deel zal nodig zijn voor de uitvoering van de
millenniumcampagne.
Naast het geld dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld voor het waterproject in West-Timor, zal
aanvullende financiering gezocht worden in subsidieregelingen (er wordt reeds onderzocht of het
waterproject in aanmerking kan komen voor een verdubbeling van de subsidie door het NCDO),
sponsoring en acties van de lokale bevolking, waaronder scholieren.
Adviezen derden
De concept-notitie is in het kader van burgerparticipatie voorgelegd aan 21 organisaties met het verzoek
om een reactie. Er zijn hierop 6 reacties binnengekomen, die in de notitie zijn verwerkt.

Gevraagd besluit
1. Akkoord gaan met de notitie ‘Tynaarlo als millenniumgemeente’
2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 50.000,- per jaar, gedurende drie jaar, ter uitvoering
van de plannen, zoals opgenomen in deze notitie.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. P. Post,

secretaris.

