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(Publieks)samenvatting
Velsen is sinds 2008 een millenniumgemeente. Een millenniumgemeente is een gemeente, die activiteiten
ontplooit, die bijdragen aan het realiseren van millenniumdoelen, die in het jaar 2000 door de lidstaten van
de VN zijn opgesteld. Het college besluit in het kader van haar rol als millenniumgemeente de raad een
notitie met 6 uitgangspunten ter vaststelling voor te leggen. De uitgangspunten hebben betrekking op: de
keuze voor een millenniumdoel, stedenbanden, particuliere initiatieven, platform
ontwikkelingssamenwerking Velsen, millenniummarkt en financiële middelen.
Voorgesteld besluit
Akkoord te gaan met de uitgangspunten genoemd in de notitie millenniumgemeente Velsen.
Inleiding
Velsen is sinds 2008 een millenniumgemeente. Een millenniumgemeente is een gemeente, die activiteiten
ontplooit die bijdragen aan het realiseren van 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. In bijgevoegde notitie worden 6
uitgangspunten voorgesteld, die antwoord geven op de centrale vraag: Op welke wijze wil Velsen in de
toekomst invulling geven aan haar rol als millenniumgemeente ?
Beoogd maatschappelijk resultaat
Velsen vult haar rol als millenniumgemeente in.
Kader
- De 8 millenniumdoelen van de VN
- Erkenning Velsen als Millenniumgemeente door de VNG
- Visie op Velsen 2025
Argumenten
Het college wil stimuleren dat de inwoners van Velsen zich ervan bewust zijn dat wij allen wereldburgers
zijn, dat de mondiale problematiek ons allemaal aangaat en dat het eigen denken en doen wel degelijk van
invloed is op duurzame ontwikkelingen.
Maatschappelijk draagvlak
In Velsen zijn veel organisaties, individuele personen, scholen, kerken en bedrijven actief op het gebied
van mondiale bewustwording, internationale samenwerking en millenniumdoelen (zie bijlage 1. bij de
notitie).
Financiële consequenties
De komende jaren (2012 t/m 2015) is jaarlijks binnen de begroting een bedrag van € 35.000,-- beschikbaar
voor Velsen als millenniumgemeente.
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