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(Publieks)samenvatting
In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen vastgesteld. Daarnaast heeft de raad een amendement aangenomen. In de notitie
worden de beleidslijnen en actiepunten op het gebied van millenniumdoelstellingen, mondiale
bewustwording en stedenbanden uitgewerkt.
Als millenniumgemeente wil Velsen bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Internationale
contacten dragen bij aan het bevorderen van kennismaking met andere culturen. Stedenbanden bieden
mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van ontwikkeling, economische zaken, onderwijs,
cultuur en kennis.
Voorgesteld besluit
De raad besluit de notitie “Velsen staat midden in de wereld: uitwisseling op het gebied van
ontwikkeling, cultuur en economie” vast te stellen.
Inleiding
Als millenniumgemeente wil Velsen onder andere bijdragen aan een duurzame leefomgeving.
Internationale contacten dragen bij aan het bevorderen van kennismaking met andere culturen.
Stedenbanden bieden mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van ontwikkeling,
economische zaken, onderwijs, cultuur en onderzoek.
De gemeente Velsen heeft in 2008 de status millenniumgemeente gekregen. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten heeft deze status verleend op basis van de activiteiten die Velsen op dat
moment al deed, waaronder de projecten in het kader van de stedenband met Galle. Een
millenniumgemeente is een gemeente die op één of meerdere manieren actief werkt aan de
millenniumdoelen van de Verenigde Naties en dat tevens bewust uitdraagt.
Op 22 september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen de uitgangspunten voor Velsen als
millenniumgemeente vastgesteld, waarbij het volgende 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.
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”).
In de notitie wordt voorgesteld de volgende activiteiten te subsidiëren:
- het steunen van projecten op het gebied van ontwikkeling in Sri-Lanka (stedenband Galle).
- bekendheid geven aan millenniumdoelstellingen, bijvoorbeeld tijdens het Havenfestival.
- het ontwikkelen van een website op het gebied van mondiale bewustwording, stedenbanden en
millenniumdoelstellingen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
§ Inwoners van Velsen zijn zich bewust van lokale en mondiale dimensies van
ontwikkelingsvraagstukken;
§ Bijdragen aan een schonere en duurzame leefomgeving.

Kader
Visie 2025:
§ bevorderen van mondiale bewustwording & internationale samenwerking;
§ duurzaamheid: innovatie op het gebied van wind- en waterenergie en duurzaamheid op
maritiem ecologisch onderzoek.
Collegeprogramma:
§ duurzaamheid.
Argumenten
Velsen geeft met deze notitie erkenning aan het feit dat:
§ voor de oplossing van mondiale ontwikkelingsvraagstukken lokale bewustwording nodig is;
§ een schonere leefomgeving wenselijk is voor huidige en toekomstige generaties.
Maatschappelijk draagvlak
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.
Financiële consequenties
De voorstellen vallen binnen de financiële kaders in de begroting (€ 33.915,--).
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