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Voorstel:
1. De gemeente Dalfsen uit te roepen tot Millenniumgemeente en daarmee uiting te geven aan de
wens om bij te dragen aan het behalen van de VN Millenniumdoelen voor 2015.
2. In te stemmen met de notitie Dalfsen Millennium Gemeente.
Inleiding:
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen in VN-verband afgesproken om voor 2015 de
belangrijkste wereldwijde ontwikkelingsproblemen aan te pakken. De afspraken zijn vastgelegd in 8
concrete en meetbare doelen, de Millenniumdoelen. De Millenniumdoelen zijn het speerpunt van het
Nederlandse ontwikkelingsbeleid. De nationale overheid geeft aan dat zij niet alleen verantwoordelijk is
voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met de VNG ziet zij een grote rol weggelegd voor lokale
overheden. Om hier invulling aan te geven is op 11 april 2007 de Millennium Gemeente Campagne door de
VNG gelanceerd. Een Millenniumgemeente is een gemeente die op haar manier een bijdrage levert aan
het behalen van tenminste één van de Millenniumdoelen.
De gemeente Dalfsen is een ambitieuze gemeente, ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Dalfsen heeft verschillende ontwikkelingsprojecten opgezet, onder andere in Roemenië en Zuid-Afrika. Ook
het recentelijk vastgestelde Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid laat zien dat Dalfsen zich
actief wil inzetten voor een eerlijke en duurzamere wereld. De gemeente Dalfsen doet al het nodige op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Dalfsen wil deze activiteiten echter ook op een
eenduidige en inspirerende wijze bij de bevolking onder de aandacht brengen. Daarom wil de gemeente
Dalfsen zich uitroepen tot Millennium Gemeente en in deze hoedanigheid haar internationale beleid
vormgeven.
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente Dalfsen ziet een grote rol voor zichzelf weggelegd in het creëren van bewustwording onder
de bevolking. Dit doet zij door haar activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking naar de
bevolking toe te communiceren en door inwoners te stimuleren om zelf in actie te komen voor een
eerlijkere en duurzamere wereld. Millenniumdoel 7: ‘Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu’ is
voor de gemeente Dalfsen het uitgangspunt in haar internationale beleid.
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Alternatieven:
Een alternatieve benadering van internationale samenwerking door de gemeente Dalfsen zal niet veel
veranderen aan de activiteiten die de gemeente op dit vlak onderneemt, maar ontneemt wel de kans om
deze op een structurele en eenduidige wijze bij de bevolking onder de aandacht te brengen.
Financieel kader:
De gemeente Dalfsen stelt in 2009 en 2010 € 5.000,- beschikbaar voor activiteiten ter ondersteuning van
de Millenniumdoelen. Dit bedrag zal binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.
Communicatie:
VNG International heeft voor de Millennium Gemeente Campagne een breed assortiment
communicatiemateriaal beschikbaar gesteld. Om de uniformiteit en herkenbaarheid van de campagne te
waarborgen, zal Dalfsen dit materiaal in haar communicatie richting burgers en bedrijfsleven inzetten. In
overleg met de afdeling Bestuur en Communicatie wordt een communicatieplan opgesteld.
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
L.V. Elfers

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

