Velsen staat midden in de wereld
Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie
1.

Inleiding

In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied
van millenniumdoelstellingen vastgesteld. In dit raadsvoorstel worden de
beleidslijnen en actiepunten op het gebied van millenniumdoelstellingen, mondiale
bewustwording en stedenbanden uitgewerkt. Als millenniumgemeente wil Velsen
bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Stedenbanden bieden mogelijkheden voor
samenwerking op het gebied van ontwikkeling, economische zaken, onderwijs,
cultuur en onderzoek.
De Visie op Velsen 2025 geeft in kernachtige bewoordingen de Velsense missie weer:
Velsen kan via internationale contacten de kennismaking met andere culturen
bevorderen en de mondiale bewustwording vergroten.
Op het gebied van ontwikkeling heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten in het
jaar 2008 aan de gemeente Velsen de status millenniumgemeente verleend. Een
millenniumgemeente is een gemeente die op één of meerdere manieren actief werkt
aan de 8 millenniumdoelen van de Verenigde Naties en dat bewust uitdraagt.
De 8 millenniumdoelen 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. Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling.
Op 22 september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen de uitgangspunten voor
Velsen als millenniumgemeente vastgesteld, waarbij geamendeerd is:
Het college komt met:
a.
Een concreet voorstel inzake de uitwerking van het Platform
Ontwikkelingssamenwerking Velsen, waarin particuliere initiatieven het
platform kunnen gebruiken om tot gerichte en onderbouwde activiteiten te
komen;
b.
Een concreet voorstel hoe Velsen nu en in de toekomst invulling geeft aan
haar rol bij het uitvoeren van de millenniumdoelen;
c.
Een tijdpad waarin de uitvoering van de voorstellen verwoord staan.
In 2011 zijn op verschillende momenten met organisaties gesprekken gevoerd over de
thema’s millenniumdoelstellingen, stedenbanden, ontwikkeling, mondiale
bewustwording en economische samenwerking.
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Recentelijk is gebleken dat er onder de organisaties onvoldoende draagvlak bestaat
voor het oprichten van een platform internationale samenwerking. In plaats daarvan
wordt ervoor gekozen om met verschillende partners op basis van een open agenda
overleg te voeren. Het gaat daarbij om partners op het gebied van onder andere
ontwikkeling, onderwijs, economie en cultuur.
Aan de hand van 4 thema’s worden deze uitgangspunten in deze notitie uitgewerkt:
1. Informatie-uitwisseling en advies
2. Het organiseren van activiteiten gericht op mondiale bewustwording;
3. Het realiseren van millenniumdoelstellingen “hier” (in Velsen);
4. De mogelijkheden die stedenbanden bieden (“daar”).
Deze notitie wordt afgesloten met een financiële paragraaf.
2.

Informatie-uitwisseling en advies

Waar gaat het over?
In de gemeente Velsen vinden veel particuliere initiatieven en activiteiten plaats die
bijdragen aan de millenniumdoelen. Naast de initiatieven, die de gemeente Velsen de
afgelopen jaren heeft ondersteund, worden er in Velsen ook veel activiteiten door
bedrijven en particulieren ondernomen zonder gemeentelijke ondersteuning.
Actiepunten
§ De gemeente Velsen gaat in overleg met partners op het gebied van onder andere
ontwikkeling, onderwijs en cultuur:
- mondiale bewustwording en millenniumdoelstellingen;
- de wijze waarop vorm gegeven kan worden een wederkerige relatie tussen
“hier” en “daar”;
- mogelijkheden om het bedrijfsleven, onderwijs- en culturele instellingen
en burgers te betrekken bij internationale samenwerking;
- mogelijkheden voor medefinanciering;
§ Met ondernemers vindt doelgericht overleg plaats over bestaande en mogelijke
nieuwe steden- of vriendschapsbanden. De gemeente heeft hierin een
ondersteunende rol.
§ Er wordt een website ontwikkeld waarop:
- organisaties, particuliere initiatieven etc. informatie uitwisselen over hun
activiteiten;
- organisaties verantwoording afleggen wat zij met de subsidiegelden in het
kader van “mondiale bewustwording en millenniumdoelstellingen” hebben
gedaan;
- Velsense jongeren digitaal in contact kunnen komen met inwoners uit
steden waarmee Velsen band heeft; en meer over deze steden te weten
kunnen komen.
Tijdspad
§ Eerste helft 2012 (en verder): overleggen met diverse partners;
§ Tweede helft 2012 – 2015: ontwikkeling van een website (2012); in de
daaropvolgende jaren wordt de inhoud van de website door de diverse partners
aangedragen.
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3.

Mondiale bewustwording

Waar gaat het over?
De term ‘Mondiale Bewustwording’ geeft aan dat het om een proces gaat. De
gemeente Velsen geeft hier richting aan door te zorgen voor bewustwording:
§ van het feit dat wij allemaal wereldburgers zijn.
§ dat de mondiale problematiek ons allemaal aangaat.
§ het eigen doen en denken van invloed is op duurzame ontwikkelingen.
Culturele en economische internationale samenwerking draagt bij aan die mondiale
bewustwording.
Actiepunten
§ Bekendheid geven aan de doelstellingen tijdens bestaande activiteiten, zoals het
havenfestival en/of een tentoonstelling in de bibliotheek;
§ Jongeren nadrukkelijk betrekken bij de millenniumdoelen via maatschappelijke
stages.
§ Mogelijkheden voor culturele uitwisselingen worden verkend.
Tijdspad
Voorlichting:
§ In 2012 wordt specifiek aandacht besteed aan het thema duurzaamheid;
§ In 2013, 2014 en 2015 staat steeds een ander thema centraal.
Maatschappelijke stages:
§ Eerste helft van 2012: inventarisatie vraag en aanbod van (maatschappelijke)
stages op het gebied van millenniumdoelstellingen;
§ 2012-2015: realisatie van stages (afhankelijk van de inventarisatie).
.
Uitvoering:
Voorlichting:
de mogelijkheid van het aanvragen van subsidies wordt
opengesteld voor diverse organisaties;
Maatschappelijke stages:
Stage aanbiedende organisaties en scholieren
(uitvoering) SWV (advies).
4.

Realiseren van millenniumdoelstellingen “hier” (in Velsen)

Waar gaat het over?
Bij het realiseren van millenniumdoelstellingen in Velsen staat het thema duurzaamheid centraal. Een duurzame ontwikkeling is het zoeken naar een goede balans
tussen ecologische, economische en sociale belangen.
Actiepunten
§ Uitvoering geven aan het klimaatprogramma “Velsen, Stad van Zon, Zee en
Wind”;
§ Uitvoering geven aan het door het college van burgemeester en wethouders
vastgestelde inkoopbeleid 2011, waarin niet alleen bestaande wet- en regelgeving
zorgvuldig nageleefd wordt en inkoopactiviteiten zo efficiënt en effectief
mogelijk worden uitgevoerd.
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Tijdspad
§ Zie klimaatprogramma “Velsen, Stad van Zon, Zee en Wind”.
§ Zie Milieubeleidsplan 2012-2015;
Uitvoering
Gemeente Velsen/Regionale Milieudienst IJmond

5.

De mogelijkheden die stedenbanden bieden (“daar”).

Waar gaat het over?
Stedenbanden bieden mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van
ontwikkeling, economische zaken, onderwijs, cultuur en kennis. Velsen onderhoudt
formele stedenbanden met Galle en twee vriendschapsbanden, nl. met Qingdao
(China) en Bergisch Gladbach (Duitsland).
Actiepunten
§ Projecten die bijdragen aan de millenniumdoelstellingen worden beoordeeld en
zo mogelijk gesubsidieerd (zie financieel kader onder punt 7.).
§ Velsen gaat in gesprek met ondernemers over de betekenis van bestaande en
mogelijke nieuwe steden- en of vriendschapsbanden.

Tijdspad
Jaarlijkse subsidieproces (subsidieverlening en vaststelling).
Uitvoering
§ Via het subsidieproces (op basis van de verwachte bijdrage aan de
millenniumdoelstellingen wordt de subsidie verleend).
§ Via reguliere overleggen met ondernemers uit Velsen (waaronder de
visserijsector en onderzoeksinstituten).

6.

Communicatie

Een voorwaarde om tot kennisuitwisseling en interactie te komen is dat de diverse
initiatieven, die betrekking hebben op de millenniumdoelen, voor de inwoners van
Velsen zichtbaar worden.
Naast de voorstellen die genoemd zijn onder het “kopje” mondiale bewustwording
kan gedacht worden aan de volgende middelen om de zichtbaarheid van Velsen als
millenniumgemeente te vergroten:
§ Aandacht voor de millenniumdoelstellingen op de gemeentelijke
informatiepagina (Jutter/Hofgeest) (jaarlijks);
§ De rol van sociale media verkennen om zodoende jongeren hiervoor te
interesseren (mogelijk onderdeel van maatschappelijke stages).
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7.

Financiën

In 2012 is een budget beschikbaar van € 33.915,--.
De belangrijkste uitgavenposten zijn:
§ Subsidies ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten in Velsen (mondiale
bewustwording);
§ Subsidies ten behoeve van projecten in Sri-Lanka
§ Subsidies ten behoeve van uitwisselingen.
De kosten van het klimaatprogramma “Velsen, Stad van Zon, Zee en Wind” zijn in
de begroting niet opgenomen. Ook het gemeentelijke inkoopbeleid valt niet onder
deze financiële paragraaf.
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