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Gemeente Bloemendaal 
Gemeenteraad 
 
Initiatiefvoorstel D66 
Raad 27 oktober 2011 
 
Onderwerp 
Initiatiefvoorstel van het raadslid mevrouw A.Jeltes (D66), getiteld: Aanpassing nota gemeentelijke internationale 
samenwerking. 
 
Aan de Gemeenteraad 
 
Aanleiding 
De gemeente Bloemendaal is millenniumgemeente. Wat houdt dit in?  
De kernboodschap van de Millennium Gemeente campagne is dat ontwikkelingssamenwerking niet uitsluitend 
iets is tussen centrale overheden, maar dat juist andere actoren,waaronder lokale overheden een zeer nuttige 
functie kunnen vervullen.  
 
Er zijn 8 millenniumdoelen die in 2015 gehaald moeten zijn: 
 
1. Extreme honger en armoede 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 
 
Wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan aan de millenniumdoelen? 
 
O.a. een nota geschreven n.l. :  
de nota “ GEMEENTELIJKE INTERNATIONALE SAMENWERKING”  (zie bijlage) 
 
In deze nota zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
 

a. De gemeente Bloemendaal stelt zich ten doel de betrokkenheid en bewustwording van de bevolking 
elders, bij ontwikkelingen in de wereld, met betrekking tot duurzame ontwikkeling van lokale democratie 
en het overdragen van kennis, te stimuleren en te vergroten 

b. De gemeente Bloemendaal geeft er, boven het zelf stimuleren van projecten, de voorkeur aan particulier 
initiatief te stimuleren en financieel te ondersteunen 

c. Aanvullend wil de gemeente trachten door middel van voorlichting (bijvoorbeeld via de website) een 
bijdrage te leveren aan de maatschappelijke bewustwording ten aanzien van duurzame ontwikkelingen. 

 
 
Tot nu is er niet veel zichtbaar geworden van deze mooie doelen. Er is weliswaar een klein budget 
ontwikkelingssamenwerking ingesteld en uit dit potje zijn diverse projecten ondersteund, maar aan de 
doelstellingen a en b is naar de mening van D66 nauwelijks invulling gegeven. 
Doelstelling a is misschien voor een kleine gemeente zoals Bloemendaal ook wel wat hoog gegrepen,maar 
doelstelling c moet goed uitvoerbaar zijn. 
 
Op de website van de gemeente is niet te vinden, dat Bloemendaal millenniumgemeente is, ook wordt op de 
website geen enkele aandacht gegeven aan de projecten die door Bloemendalers zijn opgezet en door de 
gemeente worden ondersteund zoals bv Dogon. 
 
Bij de bezuinigingsvoorstellen is budget voor internationale samenwerking teruggebracht tot ongeveer €5000. 
Natuurlijk kun je als kleine gemeente niet echt aan ontwikkelingswerk doen door projecten in de derde wereld 
financieel te ondersteunen conform de millenniumdoelen. Dat was ook niet het doel van de nota Internationale 
Samenwerking. Met het budget, wat beschikbaar was, is dat een druppel op een gloeiende plaat.  
Maar met het kleine budget wat rest kan Bloemendaal wel iets anders doen, namelijk meer bekendheid geven 
aan de projecten, die door haar inwoners zijn opgezet en die voldoen aan de millenniumdoelen.  Bv door ruimte 
op de website ter beschikking te stellen of in de gemeentelijke advertentie. Of een keer het gemeentehuis 
beschikbaar stellen voor promotie. Ook kan de gemeentelijke afdeling communicatie misschien worden ingezet 
ter ondersteuning. Dat hoeft niet erg kostbaar te zijn, maar kan veel betekenen voor de betreffende projecten en 
organisaties. Op die manier kunnen er meer inwoners bij internationale samenwerking worden betrokken en geeft 
Bloemendaal naar vermogen invulling aan het zijn van millenniumgemeente. 
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We hebben nog maar tot 2015 en de millenniumdoelen zullen wereldwijd zeer waarschijnlijk niet gehaald worden, 
maar alle beetjes helpen en laat Bloemendaal de komende 4 jaar haar steentje bijdragen. 
 
Wij willen de doelstellingen beperken, maar dan wel echt invulling geven aan die beperktere doelstellingen. 
 
Overwegingen  
Overwegende/constaterende dat: 
§ Bloemendaal een Millenniumgemeente is 
§ Bloemendaal tot nu toe weinig invulling heeft gegeven aan het zijn van een millenniumgemeente 
§ Slechts een klein budget beschikbaar is voor internationale samenwerking 
§ De doelstellingen in de nota te ruim geformuleerd zijn ten opzichte van de beschikbare middelen 
 
 
Advies commissie 
Vanuit de commissie wordt lof uitgesproken over het initiatief van D66. Wel wordt opgemerkt dat er mogelijk een 
prioritering aangebracht moet worden onder beslispunt zeven. De vraag is of burgerinitiatieven niet voor 
voorlichting geplaatst zou moeten worden. 
Door mevrouw Jeltes (D66) en de heer Nederveen (burgemeester) wordt uitgesproken dat dit beslispunt anders 
geïnterpreteerd moet worden, waardoor deze prioritering hier uit volgt. De voorlichting is er namelijk onder andere 
ter bekendmaking van de burgerinitiatieven. 
 
De voorzitter constateert dat de commissie positief adviseert over dit onderwerp. Op verzoek van 
LiberaalBloemendaal komt het als bespreekpunt op de raadsagenda van 22 december 2011. 
 
 
 
Besluit 
De gemeenteraad van Bloemendaal wijzigt de nota ‘ Gemeentelijke Internationale Samenwerking” als volgt 
 

1. Verwijderen laatste zin van de inleiding: " voor gemeentelijke internationale samenwerking is structureel 
€ 10.000,- beschikbaar." 

2. Wijzigen: C in Ca 
3. Toevoegen: Cb  In 2011 is door de raad het budget voor internationale samenwerking(in verband met de 

bezuinigingen) teruggebracht tot € 5.000,-. Dit noopt tot een herbezinning op de eerder gestelde doelen. 
Geconstateerd moet ook worden, dat de doelen voor een kleine gemeente als Bloemendaal misschien te 
ambitieus waren en bij lange na niet zijn gehaald. Het is beter om de doelstellingen te beperken, zodat 
deze beperkte doelstellingen in ieder geval wel gehaald kunnen worden. Omdat Bloemendaal inmiddels 
ook millenniumgemeente is geworden concentreert de gemeente zich nu op de millenniumdoelen. 

4. Verwijderen:  D. Beleidsdoelstellingen 
5.  Toevoegen: D. Beleidsdoelstelling:  De gemeente stelt zich ten doel de betrokkenheid en 

bewustwording van de bevolking bij ontwikkelingen elders in de wereld te stimuleren en te vergroten. 
6. Verwijderen: E. Aanbeveling 1 a en b. 
7. Toevoegen: E. Aanbeveling 1   

a. Promotie van lokale particuliere initiatieven, die invulling geven aan de millenniumdoelen 
b. Voorlichting en bewustwordings initiatieven met betrekking tot de millenniumdoelen 

8. Schrappen G. Bullit 2: Hierbij genieten projecten die het nauwst aansluiten bij de in het 
collegeprogramma z2004 geformuleerde doelstelling(zie inleiding) de voorkeur. 

9. Wijzigen G Bullit 6: € 5.000 in € 2.500 
10. Toevoegen: G. Bullit 1 tussen “ ondersteunen” en “ is de gemeente” : “van activiteiten die gericht zijn op 

promotie van projecten , die voldoen aan de millenniumdoelen en activiteiten die gericht zijn op 
bewustwording van de bevolking inzake internationale samenwerking,”  
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Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 26 januari 2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

, voorzitter 
 
 
 
    , griffier 
 
 
 
 
 
 
 


