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Onderwerp: Millennium Gemeente 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt de gemeente Ridderkerk aan te melden als Millennium Gemeente. 
 
2. Aanleiding 

De VN Millenniumdoelen zijn acht ambitieuze doelen gericht op wereldwijde armoedebestrijding die 

in 2000 in New York zijn vastgesteld. De doelen zijn: (1) armoede halveren en minder mensen met 

honger, (2) elk kind naar school, (3) mannen en vrouwen gelijkwaardig, (4) minder kindersterfte, (5) 

verbetering van de gezondheid van moeders, (6) bestrijding van hiv/aids, malaria en andere 

dodelijke ziektes, (7) bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen 

in sloppenwijken, (8) toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder 

schulden voor ontwikkelingslanden. 

De doelen zijn weliswaar door regeringsleiders vastgesteld, maar om ze voor 2015 daadwerkelijk 

te kunnen halen is vooral draagvlak op lokaal niveau nodig. Daarom startte de VNG in 2007 de 

‘Millennium Gemeente’ campagne waarbij gemeentes worden opgeroepen om zich aan te melden 

als Millennium Gemeente.  

3. Aspecten 

Om Millennium Gemeente te worden moet het Ridderkerkse college van burgemeester en 
wethouders een besluit nemen. Een raadsbesluit is niet noodzakelijk maar heeft wel de voorkeur 
omdat wij draagvlak bij de gemeenteraad belangrijk vinden. 

De gemeente Ridderkerk is al actief op het gebied van internationale ontwikkelingssamenwerking 
en heeft hier structureel gelden voor gereserveerd. Momenteel ondersteunt de gemeente 
Ridderkerk het project 100 dorpenplan in de Molukken. Daarnaast is er structureel een bedrag 
gereserveerd voor kleinschalige ontwikkelingssamenwerkingsinitiatieven van Ridderkerkse 
inwoners. De gemeente Ridderkerk voldoet dus aan de voorwaarde om Millennium Gemeente te 
worden en hoeft geen extra acties te ondernemen. De Millennium Gemeente kan gezien worden 
als een paraplu waar de bestaande activiteiten op het gebied van internationale ontwikkelings-
samenwerking ondergebracht kunnen worden. Gemeenten die zich aanmelden als Millennium 
Gemeente ontvangen een gratis actiepakket met een scala aan communicatiemateriaal. Dit 
materiaal kan worden ingezet om burgers te laten weten waarom de gemeente Ridderkerk 
Millennium Gemeente is en wat dat betekent. 
 
Voordelen van een Millennium Gemeente   

 De gemeente Ridderkerk kan het predicaat Millennium Gemeente gebruiken om haar 
burgers te laten weten welke activiteiten reeds worden ontplooid op het gebied van 
internationale ontwikkelingssamenwerking en in welke samenhang dat gebeurt.  

 Veel Ridderkerkse burgers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over de 
grens. Een aantal lokale organisaties heeft aangegeven het stimulerend en nuttig te vinden 
als de gemeente zich aanmeldt als Millennium Gemeente.   
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 Communicatie over de VN Millenniumdoelen en over de concrete inzet van de gemeente 
Ridderkerk kan leiden tot verhoogde bewustwording onder burgers over ontwikkelings-
samenwerking en de millenniumdoelen. Die verhoogde bewustwording kan zich vertalen in 
een groter draagvlak voor inspanningen van de Gemeente Ridderkerk op dit terrein en in 
een toename van particulier initiatief. 

 Alle Millennium Gemeenten worden door de VNG op de hoogte gehouden van elkaars 
activiteiten. Hierdoor kan men van elkaar leren en wordt mogelijke samenwerking met 
andere Millennium Gemeentes gestimuleerd. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 

Om Millennium Gemeente te worden moet het Ridderkerkse college een besluit nemen. Een 
raadsbesluit is niet noodzakelijk maar heeft wel de voorkeur omdat lokaal draagvlak vaak begint bij 
de gemeenteraad. Wanneer het besluit genomen is, wordt de gemeente Ridderkerk via een 
daarvoor bestemde website aangemeld als Millennium Gemeente. 

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Financiële consequenties 
Millennium Gemeente worden heeft geen financiële consequenties.  
Tot nu toe is er structureel een bedrag van € 20.000,-- gereserveerd ten behoeve van 
ontwikkelingssamenwerking. Dit bedrag is als volgt onderverdeeld: € 15.000,-- euro voor 
ondersteuning aan een groot project, en € 5000,-- voor initiatieven van Ridderkerk. Het worden van 
Millennium Gemeente kost de gemeente geen extra gelden. 
 
Kerntakendiscussie 
De middelen ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking zijn meegenomen als mogelijke 
bezuinigingsmaatregel binnen de kerntakendiscussie. Naar aanleiding van de kerntakendiscussie 
zijn er twee mogelijke uitkomsten voor het product ontwikkelingssamenwerking die gevolgen 
hebben voor de gemeente Ridderkerk als Millennium Gemeente. Hieronder staan de twee 
mogelijke uitkomsten en de daarbij behorende gevolgen beschreven.  
 
1. Wanneer er voor gekozen wordt om niet of gedeeltelijk te bezuinigen op ontwikkelings-
samenwerking, kan de gemeente Millennium Gemeente blijven. 
2. Wanneer er voor gekozen wordt om geheel te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, kan 
de gemeente geen bijdrage meer leveren als Millennium Gemeente. Eén van de vereiste criteria 
van het zijn van een Millennium Gemeente is om een bijdrage te leveren aan ontwikkelings-
samenwerking. Gemeentes zijn vrij om de invulling van die bijdrage zelf in te vullen. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
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