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

•
•

•
•
•

de gemeente Bergen uit te roepen tot Millennium Gemeente;
zich aan te sluiten bij de volgende Millenniumthema’s:
1. Bewust consumeren;
2. Goed milieu en klimaatbeleid;
3. Het stimuleren van lokale initiatieven die bijdragen aan de
Millenniumdoelen;
4. Actieve gemeentelijke internationale samenwerking;
in te stemmen met de nota “Bergen een Millennium Gemeente midden in de
wereld”;
in de Voorjaarsnota 2010 middelen voor de uitvoering ervan te laten
opnemen;
voor 1 juni 2011 een tussentijdse evaluatie over de effecten van het beleid te
laten houden.

1. Waar gaat dit voorstel over?
Dit voorstel gaat over het uitroepen van Bergen tot Millennium Gemeente om zo samen met
de inwoners meer gerichte hulp te kunnen bieden aan het behalen van de Millenniumdoelen
in gemeenten in minder ontwikkelde landen.
historische achtergrond
Naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel van raadslid Van der Leij (PvdA) van 10 maart
2009 heeft de gemeenteraad op 24 maart 2009 besloten om de VN campagne voor de
Millenniumdoelen te willen ondersteunen, en een Comité van Aanbeveling in te stellen die
de opdracht heeft meegekregen om te onderzoeken hoe de Gemeente Bergen een
Millennium Gemeente kan worden en de raad hierover te rapporteren.
Onder aanvoering van de raadsleden Van der Leij, Haring en Edelschaap is een Comité van
Aanbeveling geformeerd en is men aan de slag gegaan met de opdracht van de raad. De
bevindingen van het Comité van Aanbeveling zijn verwoord in de nota “Bergen, een
Millennium Gemeente midden in de wereld” (bijlage 2) en op de Presentatieavond van 24
augustus 2009 gepresenteerd aan raads- en commissieleden.
Vervolgens is dit raadsvoorstel opgesteld, voor advies voorgelegd aan de Algemene
Raadscommissie van 13 oktober 2009 en nu ter besluitvorming aan u.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De notitie “Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld” vormt globaal het kader
voor de verdere uitwerking en uitvoering van Millenniumbeleid. De nota draagt bij aan een
stuk bewustwording en maakt inzichtelijk welke (Millennium) activiteiten er door de
gemeente al worden uitgevoerd of verder ontwikkeld c.q. verbeterd kunnen worden. Het
aansluiten bij de VNG campagne is een logische vervolgstap en kan de acties
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ondersteunen die de gemeente op dit terrein en in het kader van duurzaamheid en
milieubeleid al onderneemt of gaat ondernemen.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
; kaderstellend
Uit de inventarisatie, presentatie en nota van het Comité van Aanbeveling blijkt dat de
gemeente zich kan uitroepen tot Millennium Gemeente. Door het nemen van het daartoe
strekkende raadsbesluit laat het gemeentebestuur zien dat ze de Millenniumdoelen
onderschrijft en deze wil bereiken.
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Er bestaat geen standaard recept voor het concept Millennium Gemeente. De gemeente
kan hieraan op geheel eigen wijze invulling geven. Wel heeft de VNG een aantal praktisch
uitwerkbare thema’s aangegeven.
Het Comité van Aanbeveling heeft deze bestudeerd en geadviseerd dat de gemeente
Bergen aansluiting zoekt bij de volgende thema’s:
• Bewust consumeren
• Goed milieu en klimaatbeleid
• Het stimuleren van lokale initiatieven die bijdragen aan de Millenniumdoelen
• Actieve gemeentelijke internationale samenwerking
Zoals gezegd levert de gemeente Bergen momenteel al de nodige acties om een bijdrage te
leveren aan het behalen van de Millenniumdoelen. In de nota wordt per thema aangegeven
wat de gemeente al onderneemt op het terrein van de Millenniumdoelen. In aansluiting op
het al bestaande interne gemeentelijke beleid stelt het Comité van Aanbeveling een
gefaseerd ambitieniveau voor.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
De Millenniumdoelen kunnen breed worden opgepakt. Daardoor bestaat het risico dat het
beleid niet tot concrete uitkomsten leidt. Daarom is het van belang doeltreffende keuzes te
maken. Het Comité van Aanbeveling adviseert om het ambitieniveau zoveel te laten
aansluiten bij bestaande initiatieven en het bestaande interne gemeentelijke beleid, en hier
meer draagvlak voor te creëren. Dit kan ook een impuls zijn voor nieuwe particuliere
initiatieven.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Indien de raad besluit tot het uitroepen van Bergen tot Millennium Gemeente en de
gemeente heeft zich aangemeld bij de VNG stelt de VNG een actiepakket beschikbaar.
Daarna start een uitgebreide Millennium campagne om de doelen structureel onder de
aandacht te brengen van de bevolking.
7. Welke middelen zijn er met dit voorstel gemoeid?
Naast uitdagingen heeft het besluit om Millennium Gemeente te worden ook enkele
organisatorische en financiële uitdagingen. De gemeente moet alles in het werk stellen om
een Millennium Gemeente te zijn, blijven en uitstralen.
Bij het opstellen en de uitvoering van het beleid “Bergen, een Millennium Gemeente midden
in de wereld” is ambtelijke ondersteuning nodig. Door het Comité van aanbeveling is
daarom een formatie uitbreiding voorgesteld van 4 uur per week (0,11 fte) tot en met 2015.
De uitbreiding draagt bij aan terugkoppeling, informatieverstrekking, rapportage, gerichte en
voortdurende publiciteit en ontlast de vrijwilligers.
De intentie van Millennium Gemeente is het ondersteunen van al dan niet lokale activiteiten
gericht op het gebied van de Millenniumdoelen. Daarvoor moet een budget beschikbaar
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komen dat de gemeente financiële armslag biedt om bepaalde projecten ook daadwerkelijk
te kunnen ondersteunen of opstarten. Ook kan hiermee nieuw beleid worden ontwikkeld.
Door het Comité van Aanbeveling is voorgesteld om in de Najaarsnota 2009 een
symbolisch vrij besteedbaar bedrag beschikbaar te stellen van € 31.155,00 (1 euro per
inwoner) voor alle activiteiten die onder de vlag van de Millennium Gemeente worden
ontplooid. Gezien het stadium van behandeling van de Najaarsnota op het moment waarop
dit raadsbesluit wordt genomen wordt nu voorgesteld om in de Voorjaarsnota 2010
middelen voor de uitvoering ervan te laten opnemen. Het betreft dan een meerjarige
(duurzame) structurele uitgave (verplichting) van 2010 tot en met 2015.
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Als Millennium Gemeente kan de gemeente samen met haar inwoners (meer) gerichte hulp
bieden aan het behalen van de Millenniumdoelen in gemeenten in minder ontwikkelde
landen. Bijvoorbeeld door bewust consumeren, een goed milieu en klimaatbeleid, het
versterken van lokale betrokkenheid en het stimuelren van lokale initiatieven en activiteiten
voor ontwikkelingslanden. Door een Millennium Gemeente te zijn en deel te nemen aan de
VNG campagne kan de gemeente Bergen hieraan een bijdrage leveren.
Bijlagen:
1. raadsbesluit Bergen Millennium Gemeente, 27 oktober 2009
2. nota Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld, september 2009
3. raadsbesluit Millennium Gemeente, 24 maart 2009
4. initiatiefvoorstel Millennium Gemeente, 10 maart 2009

Bergen, 28 september 2009

André van der Leij (PvdA),

Hans Haring (Gemeentebelangen BES),

Paul Edelschaap (GroenLinks),
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