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Samenvatting uitgangspunten
Velsen is een millenniumgemeente. Om invulling te geven aan deze rol worden de
volgende 6 uitgangspunten voorgesteld:
1. Keuze millenniumdoel
Velsen stelt in het jaar 2011 vooralsnog het millenniumdoel “duurzaamheid”
centraal.
2. Stedenbanden
Stedenbanden bieden mogelijkheden om invulling te geven aan de
millenniumdoelen. Zij vormen daarnaast een prima basis voor
kennisuitwisseling, mondiale bewustwording en economische samenwerking.
Velsen wil stedenbanden continueren.
3. Particuliere initiatieven
Velsen heeft ten aanzien van particuliere initiatieven, die uit ideële
invalshoeken betrekking hebben op de millenniumdoelen een faciliterende,
verbindende en informerende rol. De gemeente brengt partijen bijeen en
informeert over mogelijkheden voor samenwerken aan millenniumdoelen.
4. Platform Ontwikkelingssamenwerking Velsen
SOS Velsen wordt weer een Platfom Ontwikkelingssamenwerking, dat zich
inzet om de bewustwording en betrokkenheid van de inwoners van Velsen bij
mondiale vraagstukken te versterken, activiteiten te coördineren, kennis uit te
wisselen en publicitaire voorstellen te doen. Mogelijke nieuwe deelnemers aan
het Platform zijn: particuliere organisaties, bedrijfsleven, kerken, Velser
Gemeenschap en scholen. De portefeuillehouder Mondiale Bewustwording
heeft een adviserende rol in het Platform.
5. Millenniummarkt
Vooruitlopend op de ideeën van het nog in te richten Platform
Ontwikkelingssamenwerking wordt voorgesteld in de eerste helft van 2012
een millenniummarkt in Velsen te organiseren. Het Platform
Ontwikkelingssamenwerking, particuliere organisaties en mogelijke
ondersteunende organisaties worden uitgenodigd hun doelstellingen met
betrekking tot mondiale bewustwording en millenniumactiviteiten aan de
inwoners van Velsen zichtbaar te maken.
6. Financiële middelen
Velsen streeft met een bescheiden financieel budget naar een zo groot
mogelijk effect. Voor de jaren 2012-2015 wordt voorgesteld jaarlijks een
bedrag van minimaal € 35.000,-- voor projecten, gericht op millenniumdoelen
en mondiale bewustwording, beschikbaar te stellen. Dit bedrag is reeds
structureel beschikbaar in de begroting.
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INLEIDING
De gemeente Velsen is sinds 2008 een millenniumgemeente. Een millenniumgemeente is een gemeente, die activiteiten ontplooit die bijdragen aan het realiseren
van de 8 millenniumdoelen die in het jaar 2000 door de lidstaten van de VN zijn
opgesteld. Nederlandse gemeenten kunnen onder meer met lokale initiatieven een
belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de millenniumdoelen.
De gemeenteraad heeft in september 2009 een voortgangsnota Millenniumdoelen
vastgesteld, waarin activiteiten zijn aangegeven, die bijdragen aan het bereiken van de
millenniumdoelen. Het betreft activiteiten op het gebied van duurzaamheid,
activiteiten uit het milieubeleidsplan, bijdragen aan Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Velsen en bijdragen aan 6 vrijwilligersorganisaties,
gevestigd in een solidariteitsgebouw. De gemeenteraad besloot bestaande activiteiten
in Velsen in 2010 voort te zetten en een stuurgroep voorstellen te laten doen voor
aanvullende activiteiten. In 2010 hebben zich binnen de gemeente een aantal andere
ontwikkelingen voorgedaan: door de gemeenteraadsverkiezingen veranderde onder
meer de collegesamenstelling en er heeft een wisseling van portefeuillehouder
mondiale bewustwording plaatsgevonden. Een stuurgroep is niet ingesteld.
In het collegeprogramma 2010-2014 “Vertrouwen in de kracht van Velsen” (januari
2011) is het volgende opgenomen ten aanzien van mondiale bewustwording: “In 2011
wordt een beleidsplan ontwikkeld voor de nadere uitwerking van Velsen als
Millenniumgemeente. Daarbij worden onder meer opgenomen de stedenbanden van
Velsen en de relaties tussen gemeente en particuliere initiatieven en bedrijven gericht
op millenniumdoelen”.
Deze notitie dient als aanzet voor een beleidsplan. Centraal staat daarbij de vraag: Op
welke wijze wil Velsen in de toekomst invulling geven aan haar rol als
Millenniumgemeente ? Bij de beantwoording hiervan wordt aangesloten bij de in
april 2011 door de raad vastgestelde visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in
Velsen.
Na vaststelling van de voorgestelde uitgangspunten wordt gewerkt aan de verdere
invulling en de uitvoering.

4

KADER
Tijdens de VN Millenniumtop in 2000 hebben de wereldleiders afgesproken
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
8 millenniumdoelen, die in 2015 bereikt moeten zijn.
De 8 Millenniumdoelen van de VN zijn:
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 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
De VN milleniumdoelen zijn opgesteld om ieder te voorzien in zijn of haar
basisbehoeften voor een menswaardig leven.
Een millenniumgemeente is een gemeente die op één of meerdere manieren actief
werkt aan de millenniumdoelen en die dat bewust uitdraagt. De VNG noemt de
volgende argumenten om als gemeente mee te werken aan het behalen van de
millenniumdoelen:
1. Het lokaal bestuur staat dicht bij de burger. Lokale bestuurders kennen de
behoeften van burgers en kunnen hier samen met andere partijen in voorzien.
2. In de praktijk is gebleken dat Nederlandse gemeenten met hun ervaring,
kennis en expertise een belangrijke rol kunnen spelen in het versterken van de
lokale democratie in ontwikkelingslanden.
3. Nederlandse gemeenten kunnen ondersteuning bieden op diverse terreinen,
individueel, maar ook met een aantal gemeenten samen.
4. Gemeenten, die al actief zijn op het gebied van internationale samenwerking
kunnen het predikaat Millennium Gemeente gebruiken om hun burgers te laten
weten welke activiteiten al worden ontplooid en in welke samenhang dat
gebeurt.
In Velsen zijn vele organisaties, individuele personen, scholen, kerken en bedrijven
actief op het gebied van mondiale bewustwording, internationale samenwerking en
millenniumdoelen. Een overzicht van deze organisaties, inclusief de
millenniumdoelen, waar zij zich op richten, is in bijlage 1 weergegeven.
Uit dit overzicht blijkt dat veel burgers in Velsen een concrete bijdrage willen leveren
aan de mondiale problematiek en dat alle doelen in Velsen worden nagestreefd.
De wijze waarop Velsen zich de komende jaren als millenniumgemeente wil
profileren dient nog nader te worden ingevuld.
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CENTRALE VRAAG en deelvragen
De centrale vraag luidt:

“Op welke wijze wil Velsen in de toekomst invulling geven aan haar rol als
millenniumgemeente ?”

Deze vraag wordt in een aantal deelvragen gesplitst.
De millenniumdoelen zijn breed en ambitieus. Om praktische invulling te geven aan
het bereiken van de millenniumdoelen wordt voorgesteld dat Velsen jaarlijks één of
enkele doelen accentueert.
Deelvraag 1:
Welke millenniumdoel(en) wil Velsen in 2011 met name accentueren ?
Deelvraag 2:
Welke rol ziet Velsen bij de invulling aan de millenniumdoelen voor de particuliere
initiatieven en bedrijven en voor de samenwerking in stedenbanden en hoe ziet Velsen
haar eigen rol daarbij ?
Deelvraag 3:
Op welke wijze wil Velsen de verschillende millenniumactiviteiten zichtbaar maken
zodanig dat de burgers zich actief betrokken voelen om de doelstellingen te bereiken ?
Deelvraag 4:
Welk budget wil Velsen beschikbaar stellen voor activiteiten, gericht op het behalen
van de millenniumdoelen en voor de stedenbanden?
Aan de hand van de voorstellen voor antwoorden op de deelvragen worden de
uitgangspunten voor Velsen geformuleerd.

Ad 1. Welk millenniumdoel(en) stelt Velsen het komend jaar centraal ?
In opdracht van de raad streeft het college ernaar dat Velsen in 2015 wat betreft de
huishoudens een klimaatneutrale gemeente is. Omdat Velsen een goede locatie is voor
windenergie en mogelijke andere vormen van duurzame energie en de gemeente in
toenemende mate een belangrijke rol speelt in de aanleg van windparken op zee wil
het college met het klimaatprogramma “Velsen Stad van de Wind” wat op dit moment
wordt opgesteld invulling geven aan deze doelstelling.
Ook wil het college in 2011 beleid formuleren op het gebied van uitbreiding van
duurzame inkoop en voorstellen ontwikkelen voor duurzaam bouwen.
Naast milieuaspecten (gebruik van FSC-hout e.d.) zijn sociaal-maatschappelijke
aspecten van belang.
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Uit de resultaten van het onderzoek burgerparticipatie blijkt dat 39 % van de inwoners
vindt dat Velsen in 2025 de kansen op het gebied van duurzaamheid moet hebben
benut.
Ook zijn er meerdere bedrijven in Velsen die duurzaamheid nastreven.
Diverse organisaties in Velsen ontwikkelen op vrijwillige basis al activiteiten ten
behoeve van het millenniumdoel duurzaamheid (zie bijlage 1).
Duurzaamheid is dus een onderwerp dat leeft in Velsen. Door de aandacht de
komende tijd op millenniumdoel 7 te richten, zal de belangstelling voor dit onderwerp
waarschijnlijk stijgen.

Uitgangspunt 1: Keuze millenniumdoel
Velsen kiest ervoor in 2011 vooralsnog millenniumdoel 7 “duurzaamheid” centraal
te stellen.

Vervolgens zijn er diverse mogelijkheden om invulling te geven aan de
millenniumdoelen. De VNG noemt onder meer de volgende mogelijkheden:
1. Internationale samenwerkingsprojecten
2. Onderhouden van een formele stedenband, vriendschapsband of jumelage
3. Participeren in Europese en/of internationale netwerken
4. Promoten van de gemeente in het buitenland
5 Ondersteunen van projecten in het buitenland
6. Verstrekken van subsidie aan een vereniging of stichting die zich richt op
internationale samenwerking
7. Ondersteunen van activiteiten, gericht op draagvlakverbreding en bewustwording
op het gebied van internationale samenwerking
Op 14 april 2011 heeft de raad gekozen voor de visie “Kennisrijk werken in Velsen”.
Kennisuitwisseling is daarbij van belang. De kennisuitwisseling beperkt zich niet tot
de kontakten binnen de gemeente. Ook nationale en internationale kontakten spelen
een belangrijke rol. Internationale samenwerking bevordert kennisuitwisseling. In de
visie op Velsen 2025 passen internationale kontakten.

Ad 2. Welke rol ziet Velsen bij de invulling aan de millenniumdoelen voor
stedenbanden, bedrijven en bestaande particuliere initiatieven en hoe ziet Velsen
haar eigen rol daarbij ?

Stedenbanden
Stedenbanden bieden goede mogelijkheden om invulling te geven aan de
millenniumdoelen. Via stedenbanden kunnen kennis en ervaring worden uitgewisseld.
Velsen onderhoudt 2 stedenbanden: met Galle in Sri Lanka en met Qindao in China.
Galle
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De stedenband van Velsen met Galle in Sri Lanka dateert uit 1976. Velsen vierde 35
jaar geleden het eeuwfeest van IJmuiden en het Noordzeekanaal. De gemeenteraad
wilde toen een stedenband aangaan met een gemeente in de Derde Wereld. Op
voorstel van Evert Jongens, oud-Velsenaar en directeur van de Stichting Nederland
Sri Lanka koos Velsen voor een stedenband met de havenstad Galle, een stad aan de
zuidwestkust van Sri Lanka. Galle heeft momenteel 112.252 inwoners..
De stedenband met Galle is uit ideële motieven ontstaan en heeft geleid tot giften van
diverse organisaties in Nederland en Velsen in het bijzonder waardoor meerdere
voorzieningen in Galle konden worden opgezet, zoals een openbare bibliotheek,
naaicentrum, voetbalveld, brandweerwagen en een zwembad.
Sinds 1985 wordt de stedenband met Galle onderhouden door Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Velsen (SOS Velsen). Deze Stichting is in 1985
opgericht als samenwerkingsverband van mensen met een actieve belangstelling voor
ontwikkelingssamenwerking.
Na de Tsunami van december 2004 heeft Velsen omvangrijke extra hulp aan Galle en
omgeving geboden. De economische omstandigheden in Galle zijn na de ramp
verbeterd. SOS Velsen heeft de laatste jaren meerdere pogingen ondernomen om de
initiatieven van ontwikkelingshulp om te buigen in initiatieven tot kennisoverdracht.
Met behulp van een LOGO South project* is een ICT project in Galle succesvol
verlopen. Het Solid Waste Management Project (een project om de bevolking bewust
te maken van de waarde van afvalscheiding en hergebruik, waardoor een beter
leefklimaat ontstaat en ziekten voorkomen kunnen worden) met Galle was minder
succesvol. In 2008 besloot de VNG het verzoek van Velsen om verlenging van het
Solid Waste Management Project af te wijzen omdat de betrokken partijen in Sri
Lanka zich, ondanks herhaaldelijk verzoek, niet hielden aan de gemaakte afspraken.
* LOGO South projecten zijn projecten, ondersteund door de VNG, gericht op internationale
kennisoverdracht van Nederlandse gemeenten naar partnerorganisaties in ontwikkelingslanden.
In december 2010 besloot de Tweede Kamer het subsidie voor het LOGO South programma te
stoppen. De Eerste Kamer heeft op 12 april ’11 een motie aangenomen, waarin de regering wordt
gevraagd samen met gemeenten te onderzoeken hoe die hun deskundigheid op het gebied van
ontwikkelingsprogramma’s kunnen blijven inbrengen. Bij de begrotingsbehandeling 2012 zal worden
bezien hoe het programma in 2012 weer op een andere manier kan worden voortgezet.

Voorgesteld wordt de kontakten met Galle in de toekomst te continueren, waarbij
Velsen de subsidiëring voor ontwikkelingshulp wil ombuigen in subsidiëring van
projecten gericht op ontwikkelingssamenwerking. Toekomstige gemeentelijke
subsidiebedragen voor mondiale bewustwording / millenniumdoelen dienen met name
te worden ingezet voor projecten gericht op kennisuitwisseling, culturele en
economische samenwerking. Daarvoor zal de gemeente nieuwe subsidievoorwaarden
uitwerken.
Qindao
Een aantal bedrijven (Imares, Deltares, Kloosterboer en Vrolijk) in Velsen onderhoudt
vanuit economische motieven kontakten met de Chinese havenstad Qindao. In de
vastgestelde visie op Velsen 2025 worden de economische betrekkingen met Qindao
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verder versterkt door ook kennis/wetenschappelijke aspecten (maritiem ecologisch
onderzoek en innovatie in de sector visserij/visverwerking) hierbij te betrekken.
De stedenband met Qindao biedt daarnaast ook mogelijkheden tot uitwisseling van de
internationale kontakten op cultureel gebied. Nader onderzoek naar mogelijkheden
voor financiële bijdragen (cofinanciering) aan dergelijke internationaliseringsprojecten dient nog plaats te vinden.

Uitgangspunt 2: Stedenbanden
Stedenbanden bieden mogelijkheden om invulling te geven aan de millenniumdoelen.
Zij vormen daarnaast een prima basis voor kennisuitwisseling, mondiale
bewustwording en economische samenwerking. Velsen wil stedenbanden
continueren.

Particuliere Initiatieven
Bijlage 1 geeft een overzicht van de organisaties die in Velsen aandacht besteden aan
de millenniumdoelen, de thema’s waar zij zich op richten en de landen waar zij zich
voor inzetten.
Momenteel zijn 4 vrijwilligersorganisaties, die invulling en uitvoering geven aan
ontwikkelingssamenwerking en mondiale bewustwording, tot 01 juli 2011 gehuisvest
in een solidariteitsgebouw, een gedeelte van het gebouw van het Tendercollege.
Dit zijn:
- Stichting Velsen voor de Derde Wereld: ondersteunt diverse projecten in
Afrika, Azië en Zuid-Amerika en besteedt aandacht aan het bevorderen
van de mondiale bewustwording in Velsen.
- Stichting de Roestige Pot: steunt wereldwijd projecten via het X min Y
solidariteitsfonds op het gebied van bewustwording en democratisering.
- Cuba Connection: verzorgt jaarlijks een transport naar ziekenhuizen,
kindertehuizen en scholen op Cuba.
- Stichting Zlotoryja: organiseert regelmatig transporten naar ziekenhuizen,
kindertehuizen en scholen op het platteland in Polen.*
* Tot 2009 hoorden hierbij ook nog
-

Hulp aan Roemenië: transporteert goederen naar scholen, tehuizen en ziekenhuizen en
geeft ter plaatse donaties voor de uitvoering van projecten.
- Roemenië Transport: organiseert transporten naar Roemenië ten behoeve van scholen en
ziekenhuizen.
Omdat het Tendercollege voor het onderwijs van de leerlingen in 2009 2 lokalen extra nodig had,
hebben de organisaties Hulp aan Roemenië en Roemenië Transport hun goederen opgeslagen in
een ander gebouw (aan de Amsterdamse weg).

Definitie mondiale bewustwording:
Mondiale bewustwording betreft het proces, waarin wij ons ervan bewust worden dat
wij allen wereldburgers zijn, dat de mondiale problematiek ons allemaal aangaat en
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dat het eigen doen en denken wel degelijk van invloed is op duurzame
ontwikkelingen.

Een voorbeeld van de talloze lokale, incidentele initiatieven die jaarlijks uit ideële
overwegingen bijdragen aan mondiale bewustwording is het initiatief van pastor
Hoogakker. De heer Hoogakker organiseerde op 7 mei 2011 een moedermiddag in
IJmuiden om aandacht te vragen voor millenniumdoel 5 (minder vrouwen sterven
door zwangerschap). Hij heeft hiervoor een aantal andere organisaties (Stichting Hulp
aan Nubra, gezondheidsorganisatie Simavi en Stichting Velsen voor de derde wereld)
benaderd, die eveneens voor dit doel activiteiten verrichten. Door het organiseren van
deze informatieve moedermiddag met culturele activiteiten hoopt de heer Hoogakker
de bevolking in de regio bewuster te maken van de problemen in de derde wereld.

Uitgangspunt 3: Particuliere Initiatieven
Velsen heeft ten aanzien van particuliere initiatieven, die uit ideële invalshoeken
betrekking hebben op de millenniumdoelen een faciliterende, verbindende en
informerende rol. De gemeente brengt partijen bijeen en informeert over
mogelijkheden voor samenwerken aan millenniumdoelen.

Om de bewustwording en betrokkenheid van inwoners van Velsen bij mondiale
vraagstukken te versterken, activiteiten te coördineren en kennis uit te wisselen
wordt voorgesteld SOS Velsen haar rol als Platform voor
Ontwikkelingssamenwerking terug te geven.
* De doelstellingen van SOS Velsen zijn vastgelegd in statuten, die op 2 maart 2007 zijn herzien.
Uittreksel uit de statuten van SOS Velsen:
Artikel 2: Het doel van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen is:
- door voorlichtings- en vormingsactiviteiten inzicht te verschaffen in mondiale
vraagstukken en internationale samenwerking, zowel op economisch als cultureel gebied,
als op het gebied van de Derde Wereldproblematiek en de samenhang tussen deze
problematiek en de eigen samenleving en levenssituaties.
- het op gang brengen van activiteiten, in het bijzonder ten behoeve van de inwoners van
Galle in Sri Lanka, die vorm kunnen geven aan de gevoelens van solidariteit met de
Derde Wereld, die als gevolg van het onder bovenstaande bedoelde
bewustwordingsproces zijn ontstaan.
- het bevorderen en/of begeleiden van initiatieven en activiteiten vanuit de Velsense
bevolking, die met deze problematiek in verband staan, alsmede het ondersteunen en/of
begeleiden van Velsense groepen, die zich op dit gebied bewegen.
Artikel 3: De Stichting tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door:
- het verzamelen en doorgeven van informatie over genoemde onderwerpen
- het stimuleren van meningsvorming en gedragsbepaling door het organiseren van
gespreks- en studiegroepen, studiedagen, cursussen, tentoonstellingen en dergelijke
- het opzetten of (mede) doen opzetten van projecten in de Derde Wereld die onder andere
kunnen bijdragen tot het verbeteren van levensomstandigheden daar en tevens kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken van het doel van de stichting
- alle overige middelen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstelling.

Mogelijke nieuwe deelnemers aan het Platform Ontwikkelingssamenwerking zijn:
vertegenwoordigers van
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1. Particuliere Organisaties, zoals Velsen voor de Derde Wereld en andere
gebruikers van het solidariteitsgebouw
2. Bedrijfsleven (economische motieven)
3. Kerken (religieuze overwegingen)
4. Velser Gemeenschap (culturele kontakten)
5. Scholen (educatieve overwegingen)
De portefeuillehouder Mondiale Bewustwording heeft een adviserende rol in het
Platform. Het platform komt een aantal keren per jaar bijeen om nieuwe initiatieven
gericht op de millenniumdoelen te bespreken, kennisuitwisseling te stimuleren,
subsidie mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld via LOGO South, PUM*, Hivos
Klimaatfonds**, NCDO***, Fair Business **** e.d.
*PUM (Programma Uitzending Managers) van VNO/NCW streeft ernaar in landen met een zwakkere
economie dan de westerse door overdracht van kennis zelfredzaamheid te stimuleren en bij te dragen
aan het Midden en Klein Bedrijf. Daartoe worden Nederlandse experts met veel ervaring die
belangeloos willen helpen bij kennisoverdracht uitgezonden.
**Het Hivos Klimaatfonds wil klimaatverandering tegengaan en tegelijkertijd welvaart bevorderen.
Het Hivos Klimaatfonds adviseert gemeenten bij het verminderen van het energieverbruik. Via het
HIVOS Klimaatfonds krijgen arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden toegang tot schone en
duurzame energie.
*** NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)
betrekt burgers in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met informatie,
subsidies en adviezen. Burgers die willen bijdragen aan armoedebestrijding kunnen via NCDO advies
en subsidie krijgen.
****Fair Business is een advies- en projectbureau dat bedrijven, gemeenten en andere organisaties
ondersteunt bij het realiseren van duurzame ambities. Fair Business is sinds 1 april 2011 het vervolg op
COS Noord-Holland

Uitgangspunt 4: Platform Ontwikkelingssamenwerking Velsen.
SOS Velsen wordt weer een Platform Ontwikkelingssamenwerking, dat zich inzet
om de bewustwording en betrokkenheid van de inwoners van Velsen bij mondiale
vraagstukken te versterken, activiteiten te coördineren, kennis uit te wisselen en
publicitaire voorstellen te doen. Mogelijke nieuwe deelnemers aan het Platform zijn:
1. Particuliere Organisaties, zoals Velsen voor de Derde Wereld en andere ge
bruikers van het solidariteitsgebouw
2. Bedrijfsleven (economische motieven)
3. Kerken (religieuze overwegingen)
4. Velser Gemeenschap (culturele kontakten)
5. Scholen (educatieve overwegingen)

Deelvraag 3: Hoe wil Velsen de verschillende millenniumactiviteiten zichtbaar
maken, zodanig dat nog meer burgers uit Velsen zich betrokken voelen de
millenniumdoelstellingen te bereiken ?
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Hoewel er regelmatig informatie in kranten en weekbladen verschijnen over diverse
activiteiten die betrekking hebben op mondiale bewustwording in Velsen, dient
Velsen als Millenniumgemeente meer publiciteit te krijgen.
Vooruitlopend op de ideeën van het nog in te richten Platform
Ontwikkelingssamenwerking wordt voorgesteld in de eerste helft van 2012 een
millenniummarkt te organiseren. De diverse vertegenwoordigers van het platform,
particuliere organisaties en mogelijke ondersteunende organisaties (VNG, PUM,
Hivos, Fair Business) zullen worden uitgenodigd hun doelstellingen op het gebied van
mondiale bewustwording en millenniumdoelen te tonen.
De VNG heeft in het kader van de millenniumcampagne diverse promotiemiddelen
aangeboden. (Millenniumgemeenteborden, die bij de gemeentegrens kunnen worden
geplaatst, Millennium gemeentevlaggen, stickers etc.). Na het vaststellen van de
uitgangspunten voor Velsen als millenniumgemeente worden deze promotiemiddelen
ingezet. Nader overleg met de afdeling communicatie over bovenstaande voorstellen
dient nog plaats te vinden.

Uitgangspunt 5: Millenniummarkt
Vooruitlopend op de ideeën van het nog in te richten Platform
Ontwikkelingssamenwerking Velsen wordt voorgesteld in de eerste helft van 2012
een millenniummarkt te organiseren. Het Platform Ontwikkelingssamenwerking,
particuliere organisaties en mogelijke ondersteunende organisaties zullen worden
uitgenodigd hun doelstellingen met betrekking tot mondiale bewustwording en
millenniumactiviteiten aan de inwoners van Velsen zichtbaar te maken.

Deelvraag 4: Welke budget wil Velsen de komende jaren inzetten als
millenniumgemeente ?
In de begroting 2011 is voor mondiale bewustwording/ontwikkelingssamenwerking
een bedrag van € 35.000,-- opgenomen. Hieruit worden in 2011 een subsidie aan SOS
Velsen (ongeveer € 21.000,--) en de jaarlijkse huur van de wereldwinkel in de
Lagerstraat ( ruim € 3.000,--) bekostigd.
In de toekomst wordt het gemeentelijke subsidie voor millenniumactiviteiten en
mondiale bewustwording onder nader te bepalen voorwaarden beschikbaar gesteld
aan het Platform Ontwikkelingssamenwerking Velsen. Hierover dient binnenkort nog
overleg plaats te vinden, met name met de wereldwinkel.
In 2011 resteert nog een bedrag van ongeveer € 10.000,-- voor overige mondiale
bewustwordingsactiviteiten. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor de te
organiseren millenniummarkt. Daarvoor dient nog een begroting te worden opgesteld.

Uitgangspunt 6: Financiële middelen
Velsen streeft met een bescheiden financieel budget naar een zo groot mogelijk effect.
Voorgesteld wordt voor de jaren 2012-2015 jaarlijks een bedrag van
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€ 35.000,-- voor projecten gericht op de millenniumdoelen en mondiale
bewustwording beschikbaar te stellen. Dit bedrag zit reeds structureel in de begroting.

*******
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