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Naam onderwerp:    Ridderkerk millenniumgemeente? 
 
 
 
Aanleiding 
In 2000 hebben alle lidstaten van de VN, arm en rijk,  afgesproken uiterlijk in 2015 een 
achttal zogenaamde millennium- doelen te realiseren. Deze doelen betreffen alle het 
terugdringen van de wereldwijde armoede en bevorderen van duurzaamheid. Ze zijn 
concreet, meetbaar en tijdgebonden. 
Inmiddels zijn we nog maar ruim 5 jaar verwijderd van 2015 en er moet nog veel worden 
gedaan. De VNG heeft eerder dit jaar een campagnebrochure verspreid: “Recht op de 
doelen af! “ De ondertitel “millennium gemeente campagne brochure 2009”  verwijst naar de 
oproep aan de gemeenten actief mee te werken de millenniumdoelen te halen door 
“Millenniumgemeente” te worden. 
 
Omschrijving 
De millenniumdoelen 2015 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 sterk afgenomen; 
5. er sterven minder vrouwen 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, schuldenverlichting en hulp. 
 
Iedere gemeente kan een millenniumgemeente worden. Elke gemeente kan hieraan op haar 
eigen wijze invulling geven. Bestaande activiteiten en projecten kunnen deel zijn van de 
activiteiten zoals het Dorpenplan van de Molukse Vrouwen voor Vrede, de relatie met Dogbo 
in Benin, Wereldwinkel, lokale klimaattop, enzovoort.  
Een raadsbesluit om millenniumgemeente te worden kan een start zijn om in overleg met 
mensen, groepen en instellingen in de gemeente beleidskeuzes te maken die gericht zijn óp 
en bijdragen áán de millenniumdoelen. De gemeente kan zo een podium zijn voor inwoners 
en instellingen om met elkaar in contact te komen, elkaar te informeren en elkaar te 
inspireren tot weer nieuwe initiatieven. 
Inmiddels zijn er al heel wat gemeenten die millenniumgemeente zijn. 
 
Doel bespreking / beraad 
Onderling, maar vooral ook met het college, overleggen over de mogelijkheden of en zo ja 
hoe Ridderkerk millenniumgemeente kan worden.  
De VNG kan ondersteuning bieden bij het proces. 
 
Nadere informatie 
www.millenniumgemeente.nl 
De VNG-brochure “Recht op de doelen af!”  
Deze brochure (A4-formaat )is enkele maanden geleden met de raadsstukken verspreid en 
te downloaden van www.vng.nl 


