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Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad, 

Het doet mij genoegen om te kunnen vaststellen dat de Millennium Gemeente campagne die vorig 

jaar door de VNG werd gelanceerd door een groot aantal gemeenten wordt omarmd. Inmiddels 

hebben bijna 70 gemeenten zich 'Millennium Gemeente' verklaard. 

Millennium Gemeenten werken actief mee aan het behalen van de VN Millenniumdoelen. De 

gemeenten kiezen voor een eigen invulling, onder een gezamenlijke, herkenbare vlag. Voor 

sommige gemeenten betekent dit nieuwe impulsen voor het mondiale beleid. Voor andere betekent 

het dat bestaande activiteiten in de schijnwerpers worden gezet en in breder verband worden 

gebracht. 

In het afgelopen jaar is gebleken dat veel gemeenten een positieve houding hebben ten aanzien 

van het worden van Millennium Gemeente. Er is sprake van beweging, van toegevoegde waarde op 

het terrein van de gemeentelijke internationale samenwerking. Tegelijkertijd bestaan er, terecht, nog 

de nodige vragen over het 'hoe' en het 'wat'. Juist die vragen hebben aan de basis gelegen van 

deze tweede brochure van de VNG Millennium Gemeente campagne. Deze brochure dient daarom 

niet alleen als bron van inspiratie, maar juist ook als concrete hulpbron. 

Oeganda Millennium Development Goals Programma 

Speciaal voor Millennium Gemeenten die ook buiten Nederland concreet willen bijdragen 

aan het behalen van de Millenniumdoelen heeft VNG International het Oeganda Millennium 

Development Goals (MDG) programma ontwikkeld. Dit programma biedt deelnemende gemeenten K = 
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de kans om op projectbasis (voor bepaalde tijd) samen te werken met een Oegandese gemeente. 

Het doel van deze samenwerking is versterking van het lokaal bestuur. 

Die versterking is noodzakelijk om verbeteringen tot stand te brengen op het gebied van de kwaliteit 

van de leefomgeving, het terugdringen van ziektes, te zorgen voor een toename van het aantal 

schoolgaande kinderen etc. Kortom, een concrete toevoeging aan het behalen van de MDG's. 

Binnen het samenwerkingsverband van de gemeenten is ruimte voor samenwerking tussen 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuen. VNG International zoekt op korte termijn 
gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan dit programma. Dit jaar kunnen 5 gemeenten 

gebruik maken van de mogelijkheden van het programma. Deze gemeenten zullen, zowel in 

Oeganda als in Nederland, intensief worden begeleid. De kosten die worden gemaakt in het kader 

van het programma worden nagenoeg volledig gedragen door het door LOGO South programma. 

Het doel van dit door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde en door VNG 

International uitgevoerde programma, is het faciliteren van capaciteitsontwikkeling van lokale 

overheden. 

Voor meer informatie over de VNG Millennium Gemeente Campagne, zie 

www.millenniumqemeente.nl. of neem contact op met het VNG Informatiecentrum: 

informatiecentrum@vnq.nl en / of 070-3738020. 

Voor meer informatie over het Oeganda MDG programma, kan contact worden opgenomen met 

Alice ten Brink, junior projectleider VNG International, e-mail: alice.tenbrink@vnq.nl, tel. 070-

3738352. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vnq.nl onder VNG-brieven. 
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