Agendapunt
Voorstelnummer
Raadsvergadering
Naam opsteller
Informatie op te vragen bij
Portefeuillehouder

:
:
:
:
:
:

12
03-22
24 maart 2009
A.H. van der Leij, PvdA
Griffie
A. Plomp

Onderwerp: Initiatiefvoorstel Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld.
Aan de raad,
Beslispunt:

1. de VN campagne voor de Millenniumdoelen te willen ondersteunen;
2. een Comité van Aanbeveling in te stellen, die de opdracht meekrijgt om te
onderzoeken hoe de Gemeente Bergen een Millennium Gemeente kan zijn
en de raad hierover rapporteert voor 1 juli 2009.

1. Waar gaat dit initiatiefvoorstel over?
In 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bijeen voor de Millenniumtop. Er werd
afgesproken om gezamenlijk te strijden 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 zijn gehaald.
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.
VNG campagne Millennium Gemeente
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 de campagne
“Millennium Gemeente” gestart. Deelnemende gemeenten kiezen een eigen invulling, onder
een gezamenlijke, herkenbare vlag. Dit kan nieuwe impulsen betekenen voor het mondiaal
beleid of bestaande activiteiten in de schijnwerpers zetten en in breder verband plaatsen.
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, waardoor in
korte tijd besmettelijke ziekten werden teruggedrongen en de gemiddelde levensverwachting
steeg. Gemeenten in ontwikkelingslanden staan nu voor een soortgelijke uitdaging.
De “Millennium Gemeente” campagne (die aansluit bij de mondiale VN campagne tegen
armoede) biedt een kader voor internationale activiteiten van onze gemeente en laat zien
hoe onze gemeente de burger daarbij kan betrekken. Een “Millennium Gemeente” verbindt
lokaal initiatief met de mondiale ontwikkelingsagenda. Zo kan ook onze gemeente een
verschil maken.
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Wat kan de gemeente Bergen doen?
Dit initiatiefvoorstel heeft tot doel het versterken van de lokale betrokkenheid bij de
Millenniumdoelen. De gemeente Bergen kan op veel manieren bijdragen aan het behalen
van de Millenniumdoelen. Hieronder volgen diverse praktische suggesties.
•

•

•

•

•

Bewust consumeren
Als consument heeft de gemeente invloed op de (arbeids)omstandigheden waaronder
de door de gemeente aangeschafte producten en diensten gemaakt zijn.
Actie: Kies voor duurzaam geproduceerd hout.
Actie: Gebruik papier met het FSC-keurmerk.
Actie: Neem Fair Trade producten af.
Actie: Ondersteun de plaatselijke Wereldwinkel.
Bewust beleggen
De gemeente geeft richting aan haar investeringen door bewuste keuzes te maken bij
spaarrekeningen, beleggingen en verzekeringen.
Actie: Kies voor duurzame spaarrekeningen, beleggingsproducten en verzekeringen.
Een goed milieu- en klimaatbeleid
Actie: Bespaar energie, verminder/compenseer de uitstoot van CO2.
Actie: Breng de documentaire “An inconvenient truth” onder de aandacht van jongeren.
Actie: Inspireer anderen met uw klimaatbeleid.
Stimuleer lokale fondswerving voor projecten in ontwikkelingslanden
In veel Nederlandse gemeente steunen particuliere organisaties en steeds vaker ook
bedrijven projecten in ontwikkelingslanden. Veel van deze projecten houden verband
met het behalen van de eerste zeven Millenniumdoelen.
Actie: Ondersteun / faciliteer lokale fondswerving
Actie: Betrek ontwikkelingsorganisaties.
Draag kennis over aan gemeenten in ontwikkelingslanden
Kennis over bijvoorbeeld afvalverwerking, waardoor malaria en infectieziekten
verminderen, over verbetering van de kwaliteit van het drinkwater, waardoor
kindersterfte afneemt of over het stimuleren van lokale economische ontwikkeling
waardoor werkgelegenheid verbetert en extreme armoede vermindert.
Actie: Neem deel aan het LOGO South programma van de VNG.
Actie: Neem deel aan het LOGO East programma van de VNG.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Uit de inventarisatie is gebleken dat de gemeente Bergen zich kan uitroepen tot “Millennium
Gemeente”. Daarna gaat de gemeente zich officieel presenteren als “Millennium Gemeente”
en worden “Millennium Gemeente borden” onthuld bij de Bergense gemeentegrenzen. Het
raadsbesluit waarin de gemeente zich “Millennium Gemeente” verklaart wordt naar de VNG
gestuurd en op de website www.millenniumgemeente.nl vermeld.
In overleg met de raad wordt bekeken wat Bergen in dit verband kan doen. Keuzes worden
uitgewerkt en besluitvorming daarover kan gaan plaatsvinden.
Het realiseren daarvan hoeft niet in één keer en ook niet door de gemeente alleen. De raad
ziet hiervoor mogelijkheden in de oprichting van een Comité van Aanbeveling. Dit comité
kan de schakel zijn tussen raad en bevolking en initiatieven vanuit de bevolking
ondersteunen en aanbevelen. Gedacht wordt aan inwoners met ervaring op terreinen die
samenhangen met de te realiseren doelstellingen. Daarmee wordt bereikt dat het initiatief
en de verantwoordelijkheid ook bij de inwoners liggen.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
De fractie van de PvdA stelt de raad van de gemeente Bergen voor om nu te gaan
onderzoeken hoe onze gemeente een Millennium Gemeente kan worden; hiervoor beleid te
ontwikkelen en daarmee te zorgen dat de gemeente samen met haar inwoners in 2015 een
concrete bijdrage heeft geleverd aan het behalen van de Millenniumdoelen.
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Ook de Nederlandse regering heeft zich in 2000 verbonden aan de Millenniumdoelen. Ook
op lokaal niveau kan hieraan een bijdrage worden geleverd. Veelal zonder dat we ons
daarvan bewust zijn gebeurt dit al via sommige beleidsregels en activiteiten.
Ook onder de bevolking hebben de Millenniumdoelen waarschijnlijk nog onvoldoende
bekendheid. Toch vinden ook daar al veel activiteiten plaats die bijdragen aan het behalen
van de doelen. Het is belangrijk dat de gemeente alle activiteiten inventariseert, onderzoekt
wat er nog meer gedaan kan worden, en de Bergense inwoners, instellingen, organisaties,
verenigingen en stichtingen hierbij zoveel mogelijk betrekt.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
De raad heeft overwogen om middels een motie het college op te roepen dit onderwerp bij
de horens te vatten en het college daarover verslag te laten doen. De raad voelt zich echter
zo verbonden met dit onderwerp, dat er gekozen is voor een Initiatiefvoorstel. Zo wordt
vorm en inhoud gegeven aan de verdere invulling van de bijdrage van de gemeente Bergen
aan het realiseren van de Millenniumdoelen.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Na het raadsbesluit wordt een Comité van Aanbeveling (CvA) ingesteld bestaande uit een
vertegenwoordiging van inwoners, bedrijfsleven, de gemeenteraad van Bergen en een
medewerker van de gemeente.
•

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Comité van Aanbeveling
- Het CvA bereidt een voorstel aan de raad voor om te komen tot een gemeentelijk
Millennium beleid: Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld.
- Het CvA wordt voorgezeten door een lid van de gemeenteraad om de activiteiten te
begeleiden en het contact met de raad te onderhouden.
- De samenstelling van het CvA wordt geregeld door een drietal hiertoe aangewezen
raadsleden (het raadslid dat het CvA gaat voorzitten maakt deel uit van dit drietal).
- Het CvA inventariseert welke bestaande gemeentelijke en maatschappelijke
activiteiten er bestaan en gekoppeld kunnen worden aan de Millenniumdoelen.
- Het CvA doet een voorstel aan de Raad voor 1 juli 2009.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Vooralsnog zijn er geen middelen met dit voorstel gemoeid. Wel is ambtelijke ondersteuning
nodig voor de werkzaamheden van het Comité van Aanbeveling.
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Met dit initiatiefvoorstel en raadsbesluit laat het gemeentebestuur (college en raad) van de
gemeente Bergen zien dat ze de Millenniumdoelen belangrijk vindt en beleid wil maken
onder de noemer “Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld”.
Invulling hieraan wordt gegeven door:
1. het instellen van een Comité van Aanbeveling;
2. het Comité van Aanbeveling de opdracht te geven voor 1 juli 2009 voorstellen te doen
aan de raad voor een gemeentelijk millennium beleid;
3. de Bergense inwoners, instellingen, organisaties, verenigingen en stichtingen zoveel
mogelijk te betrekken bij het ontwikkelen van gemeentelijk millennium beleid.
Aanvullende informatie:
1. VNG publicatie “De VN Millenniumdoelen zijn gemeen(te)goed!” (raadsleesmap)
2. VNG publicatie “Een Millennium Gemeente staat midden in de wereld” (al in uw bezit)
Bergen, 10 maart 2009
André van der Leij, fractie PvdA
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