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1. Samenvatting
Wat willen we bereiken?
Met de aangenomen motie van de fractie Groenlinks tijdens de raadsvergadering van
4 december 2008, heeft de raad uitgesproken de campagne van de VN voor de
millenniumdoelen te willen ondersteunen en zich hier actief voor in te willen zetten.
In 2009 heeft een raadswerkgroep ervoor gekozen de raad voor te stellen een bijd rage te
leveren aan één van de acht millenniumdoelen; een doel waarmee onderwijs in
ontwikkelingslanden wordt gestimuleerd, zodat de jeugd wellicht in de toekomst beter voor
zichzelf kan zorgen:
'in 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school'.
Na instemming van de gemeenteraad, werd op voorstel van de raadswerkgroep besloten om
jaarlijks op zoek te gaan naar organisaties in Haarlemmermeer die zich bezighouden met
onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. De raadswerkgroep wilde namelijk voorkomen
dat nieuwe initiatieven zouden worden bedacht, die misschien al door anderen waren
opgestart. Besloten werd deze organisaties niet alleen een hart onder de riem te steken,
maar hen jaarlijks (indien zij daarvoor in aanmerking kwamen) het predicaat
'Haarlemmermeer Millenniumproof' toe te kennen. Daarnaast werd ondersteuning geboden ,
echter niet met financiële middelen .
De raadswerkgroep stelt nu voor, na overleg met de organisaties, geen uitreiking van het
predicaat 'Haarlemmermeer Millenniumproof' meer te laten plaatsvinden en het project
'Haarlemmermeer Millenniumproof' voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 te
beëindigen. De raad had besloten dit project te laten lopen tot 2015.

Wat gaan we daarvoor doen?
Door in te stemmen met dit voorstel wordt de nieuwe gemeenteraad bij het
introductieprogramma geïnformeerd over het millenniumproject Door een aantal zaken over
te dragen aan de portefeuillehouder Onderwijs, wordt de aandacht van de gemeente voor de
betrokken initiatieven geborgd.
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Wat mag het kosten?
Aan het toekennen van het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproof' en het
ondersteunen van de organisaties die hiervoor in aanmerking komen, zijn o rganisatiekosten
verbonden. Op 3 september 2009 heeft de raad besloten (raadsvoorstel 2009/80361
Toekennen predicaat Haarlemmermeer Millenniumproof) tot 2015 jaarlijks een bedrag van
€ 5.000,00 te reserveren voor de organisatiekosten. De afsluiting va n het project brengt
geen verdere kosten met zich mee.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raadswerkgroep Millenniumdoelen is verantwoordelijk voor de afronding van het project
'Haarlemmermeer Millenniumproof'.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Na instemming met dit voorstel wordt het project 'Haarlemmermeer Millenn iumproof'
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 afgesloten . Om de aandacht voor
de organisaties die betrokken waren bij dit project te borgen, stelt de raadswerkgroep voor
de portefeuillehouder Onderwijs de opdracht te geven eens per half jaar in gesprek te gaan
met deze organisaties, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld hun bijdrage aan de
participatiesamenleving te leveren en aandacht vanuit de gemeente voor deze initiatieven is
geborgd . Tevens wordt de portefeuillehouder gevraagd in oktober 2014 met een notitie te
komen voor de nieuwe gemeenteraad, waarmee men wordt geïnformeerd over de wijze
waarop hij e .e.a. vorm zal geven en welke kosten dit met zich mee zal brengen .

2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit de raadswerkgroep Millenn iumdoelen de raad voor te
stellen om:
1.
per 1 maart 2014 de raadswerkgroep Millenniumdoelen op te heffen;
2.
de nieuwe gemeenteraad middels het introductieprogramma te informeren over het
project 'Haarlemmermeer Millenniumproof';
2.
de portefeuillehouder Onderwijs de opdracht te geven eens per half j aar met de
3.

betrokken organisaties in gesprek te gaan;
de portefeuillehouder Onderwijs de opdracht te geven in oktober 2014 de raad
middels een korte notitie te informeren over de wijze waarop hij dit vorm zal geven
en welke kosten dit eventueel met zich mee zal brengen.

3. Uitwerking
Wat willen we bereiken?
Met de aangenomen motie van de fractie Groenlinks tijdens de raadsvergadering van
4 december 2008, heeft de raad uitgesproken de campagne van de VN voor de
millenniumdoelen te willen ondersteunen en zich hier actief voor in te wi llen zetten . De
millenniumdoelen zijn in 2000 door de VN opgesteld en luiden:
in 2015:
zijn extreme honger en armoede uitgebannen
gaan alle jongens en meisjes naar school
hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten
is kindersterfte sterk afgenomen
sterven minder vrouwen door zwangerschap
is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp
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De VN riepen de lokale en internationale overheden op om na te gaan hoe zij een bijdrage
zouden kunnen leveren. Om dit voor Haarlemmermeer te onderzoeken werd in 2009 een
raadswerkgroep benoemd (raadswerkgroep Millenniumdoelen), bestaande uit mevrouw De
Rooij (PvdA), mevrouw Van Veisen-Nelissen (WO) , de heren Bak (CDA), Boerman
(Groenlinks) en Van Groenigen (HAP).
In 2010 is naar aanleiding van de verkiezingen de samenstelling van de raadswerkgroep
gewijzigd in mevrouw De Rooij (PvdA), mevrouw Van der Helm (CDA) en de heren Tuning
(Gl), Koster (WO) en Van Belle (066). De raadswerkgroep werd ambtelijk ondersteund
door de raadsgriffie.
Naar aanleiding van de oproep van de VN heeft de VNG ingesteld dat gemeenten die een
bijdrage leveren aan het behalen van de millenniumdoelen, in aanmerking komen voor het
predicaat 'Millenniumgemeente'. Bij aanvang van het Haarlemmermeerse initiatief was het
doel van de raadswerkgroep in eerste instantie niet het verwerven van het predicaat
'Millenniumgemeente' voor de gemeente Haarlemmermeer. De meerderheid van de raad
vond het verkrijgen van dit predicaat niet noodzakelijk om een bijdrage te kunnen leveren
aan het behalen van de millenniumdoelen . Na een vergelijk met de gemeenten die wel
Millenniumgemeente waren geworden, bleek Haarlemmermeer ruimschoots voor dit
predicaat in aanmerking te komen. Millenniumgemeenten hebben namelijk in veel gevallen
alleen een stedenband en daar houdt de bijdrage aan de millenn iumdoelen dan ook mee op.
In 2009 heeft de raadswerkgroep ervoor gekozen de raad voor te stellen een bijdrage te
leveren aan één van de acht millenniumdoelen; een doel waarmee onderwijs in
ontwikkelingslanden wordt gestimuleerd, zodat de jeugd wellicht in de toekomst beter voor
zichzelf kan zorgen:

'in 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school'.
De werkgroep was van mening dat door te focussen op dit doel en het behalen van deze
doelstelling, op langere termijn tevens een bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de
overige doelstellingen. Het voorstel aan de gemeenteraad diende te worden gezien a ls extra
impuls naast het al bestaande stedenbandenbeleid. In 2009 heeft de raad hiermee
ingestemd.
Na instemming van de gemeenteraad, werd op voorstel van de raadswerkgroep besloten om
jaarlijks op zoek te gaan naar organisaties in Haarlemmermeer die zich bezighouden met
onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. De raadswerkgroep wilde namelijk voorkomen
dat nieuwe initiatieven zouden worden bedacht, die misschien al door anderen waren
opgestart. Besloten werd deze organisaties niet alleen een hart onder de riem te steken ,
maar hen jaarlijks (indien zij daarvoor in aanmerking kwamen) het predicaat
'Haarlemmermeer Millenniumproof' toe te kennen. Daarnaast werd ondersteuning geboden,
echter niet met financiële middelen.
Een van de doelstellingen van de raadswerkgroep was deze organisaties met elkaar in
contact te brengen, zodat zij elkaar in hun 'strijd' zouden kunnen versterken en eventueel op
bepaalde vlakken zouden kunnen samenwerken.
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Ondersteuning
De wijze waarop deze ondersteuning plaatsvond was afhankelijk van de behoefte van de
organisaties en werd in overleg met de raadswerkgroep bepaald. De ondersteuning bestond
o.a. uit:
communicatie over het goede doel, o.a. via de lokale media en de gemeentel ijke
website. Door Meerradio/Meertelevisie werd de nodige zendtijd aan de organisaties
ter beschikking gesteld;
een aantal malen werd gezocht naar raakvlakken binnen het onderwijs in
Haarlemmermeer. De scholen zijn diverse malen uitgenodigd ke nnis te maken met
de genomineerde organisaties, maar gingen niet op deze uitnodig ingen in. Wel had
een aantal organisaties individueel een goed contact binnen het onderwijsveld;
de werkgroep organiseerde contactavonden waarbij tevens een platform werd
geboden om ervaringen uit te wisselen. Voor deze contactavonden werden
regelmatig sprekers uitgenodigd om de organisaties met kennis te ondersteunen.
Een aantal voorbeelden van genodigde sprekers zijn:
* vertegenwoordigers van Cordaid , Wilde Ganzen, Simavi en Partin;
* de heer Jansen van MeerBusiness om de organisaties te adviseren over hoe te
netwerken. De organisaties werden tevens uitgenodigd om tijdens de
Netwerkparty van Meerbusiness te trachten fondsen te werven;
* de heer Huisman , communicatieadviseur van de gemeenteraad heeft de
organisaties tips gegeven over hoe om te gaan met de media;
* dhr. Maarschall van het NMCH heeft vanuit zijn ervaringen in het verleden de
organisaties de nodige informatie verstrekt over de mogelijkheden voor Europese
subsidies;
een Informatiemarkt werd georganiseerd tijdens het Raadsplein;
de organisaties werden opgenomen in het Burgerjaarverslag;
er verscheen een artikel in Opstoom, waarin de raadswerkgroep de gemeentelijke
organisatie informeerde over het predicaat 'Haarlemmermeer Millenniumproof;
het gemeentebestuur was betrokken bij de goede doelen door o.a. deelname van
college- en of raadsleden aan acties voor het werven van fo ndsen. De
raadswerkgroep heeft een aantal keer met het college gesproken, om ook hen
aangehaakt te houden bij de activiteiten van de raadswerkgroep;
de organisaties werden vermeld op de gemeentelijke website;
alle organisaties met het predicaat werden ingeschreven bij de Vrijwill igerscentrale
Haarlemmermeer, waarmee zij uitnodigingen ontvangen voor bijeenkomsten zoa ls
De Beursvloer;
in 2012 hebben een aantal organisaties onder een gezamenlijke naam (Meerschool)
een inzamelingsactie gehouden. Deze actie is met steun van de raadswerkgroep tot
stand gekomen.
De gemeenteraad heeft op voorstel van de raadswerkgroep besloten de verenigingen die
zich inzetten voor de stedenbanden in dit beleid te betrekken, omdat ook zij initiatieven op
onderwijsgebied in gang hebben gezet. De ondersteuning van de stedenbandverenig ingen
was vanuit de raadswerkgroep wat minder intensief, omdat zij subsidie ontvangen van de
gemeente.
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Werkwijze toekenning predicaat
Jaarlijks werden diverse oproepen in de media gedaan aan organisaties die eventueel voor
het door de raad ingestelde predicaat in aanmerking kwamen. De Werkgroep ging met deze
organisaties in gesprek en beoordeelde aan de hand van een aantal criteria of zij in
aanmerking kwamen voor het predicaat. De criteria waaraan werd getoetst waren :
zijn de doelstellingen van de organisaties gericht op het bevorderen van onderwijs?
wordt het project voldoende gedragen?
hoe staat het met de continuïteit? Wordt e.e.a. gevolgd/gecontroleerd?
heeft de organisatie wel of geen keurmerk?

Hieruit volgde jaarlijks een voorstel aan de raad om organisaties in Haarlemmermeer het
predicaat 'Haarlemmermeer Millenniumproof' toe te kennen. Vervolgens vond jaarlijks de
uitreiking van het predicaat plaats. Hieruit volgde dan weer een publicatie in de media,
waarmee de organisaties onder de aandacht werden gebracht.
Op deze manier gaf de gemeente aan dat zij achter de doelstellingen van de geselecteerde
organisaties stonden en hier trots op waren. De raadswerkgroep was zeer onder indruk van
de gedrevenheid waarmee de initiatiefnemers van de diverse projecten te werk gaan en de
resultaten die zij op lokaal niveau hiermee bereikten!
Van 2009 tot 2014 ontvingen in totaal 21 organisaties het predicaat 'Haarlemmermeer
Millenniumproof'. Hiervan hebben 7 organisaties het predicaat gedu rende 4 jaar
achtereenvolgend ontvangen, 4 organisaties 3 jaar achtereenvolgend, 2 organ isaties 2 jaar
achtereenvolgend en 8 organisaties ontvingen het predicaat eenmalig. De raadswerkgroep
ontving elk jaar meer aanvragen voor het predicaat:
2009 9 organisaties;
2010 14 organisaties;
2011
14 organisaties;
2012 16 organisaties.
De Werkgroep stelt uit praktische overwegingen voor, na overleg met de organisaties, geen
uitreiking van het predicaat meer plaats te laten plaatsvinden en het project
'Haarlemmermeer Millenniumproof' voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 te
beëindigen. De raad heeft besloten dit project te laten lopen tot 2015.
Door in te stemmen met dit voorstel wordt de nieuwe gemeenteraad bij het
introductieprogramma geïnformeerd over het millenniumproject Daarnaast krijgt de
portefeuillehouder Onderwijs de opdracht tweemaal per jaar met de betrokken organisaties
in gesprek te gaan , zodat zij in de gelegenheid worden gesteld hun bijdrage aan de
participatiesamenleving te leveren en er een platform voor deze organisaties blijft bestaan.
Daarnaast wordt hiermee aandacht vanuit de gemeente voor deze initiatieven geborgd . Hij
zal tevens worden gevraagd de raad in oktober 2014 te informeren over de wijze waarop hij
hier invulling aan zal geven en over de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.
Omdat er nog veel werk aan de winkel is om iedereen op de wereld een fatsoenl ijk leven te
kunnen bieden, hebben de Verenigde Naties in september 2013 overleg gevoerd over hoe
verder na 2015. In 2015 stelt de VN een nieuwe ontwikkelingsagenda vast, die voortborduurt
op de acht millenniumdoelen uit 2000 om de armoede wereldwijd terug te dringen.

Onderwerp
Volgvel

Beëindiging project 'Haarlemmermeer Millenniumproof

6

Resultaat
Vanaf de start van de uitreiking van het predicaat 'Haarlemmermeer Millenniumproof' was de
meerderheid van de organisaties zeer content met het predicaat. Zij zagen het als erkenning
van hun project, een soort kroon op het werk. De algehele mening was verder dat het niet
veel naamsbekendheid en giften heeft opgeleverd. Dit werd wel als teleurstellend ervaren.
De raadswerkgroep was echter beperkt in haar mogelijkheden door het beperkte budget dat
jaarlijks beschikbaar was om e.e.a. te realiseren . Een aantal organisaties zou echter graag
de samenwerking met de gemeente voortzetten. Zij stellen de 'overkoepelende' rol van de
gemeente zeer op prijs.
Uiteindelijk hebben in 2012 een aantal organisaties besloten informeel gezamenlijk een
inzamelingsactie op touw te zetten onder de naam 'Meerschool' tijdens het evenement
Winterland in Hoofddorp-centrum. In samenwerking met Meerradio/Meertelevisie, Hoofddorp
Winkelstad, Winterland en de raadswerkgroep werd een leu ke actie geïnitieerd, waardoor de
organisaties elkaar beter leerden kennen en de bereidheid tot samenwerking werd vergroot.
Eind 2013 zijn 5 organisaties formeel onder de naam Meer K.A.N.S. bezig om met elkaar
een sponsorloop voor scholen te organiseren in de sportweek van 2014.
Hiermee is een van de doelstellingen van de raadswerkg roep bereikt. De werkgroep hoopt
dat deze vormen van samenwerking in de toekomst vaker zullen worden geïnitieerd, waarbij
de betrokken organisaties niet alleen van elkaars ervaringen kunnen leren, maar ook gebruik
kunnen maken van elkaars kwaliteiten.
Ondanks het feit dat Haarlemmermeer geen 'millenniumgemeente' is, heeft de gemeente tot
dusver toch met de uitreiking van het predicaat (naast het al bestaande
stedenbandenbeleid), haar steentje bijgedragen aan de millenniumdoelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Door in te stemmen met dit voorstel wordt de nieuwe gemeenteraad bij het

introductieprogramma geïnformeerd over het millenniumproject Door een aantal zaken over
te dragen aan de portefeuillehouder Onderwijs, wordt de aandacht van de gemeente voor de
betrokken initiatieven geborgd.
Wat mag het kosten?
Aan het toekennen van het predieaal "Haarlemmermeer Millenniumproof' en het
ondersteunen van de organisaties die hiervoor in aanmerking komen, zij n organisatiekosten
verbonden. Op 3 september 2009 heeft de raad besloten (raadsvoorstel 2009/80361
Toekennen predicaat Haarlemmermeer Millenniumproof) tot 2015 jaarlijks een bedrag van
€ 5.000,00 te reserveren voor de organisatiekosten. De afsluiting van het project brengt

geen verdere kosten met zich mee.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raadswerkgroep Millenniumdoelen is verantwoordelijk voor de afronding van het project
'Haarlemmermeer Millenniumproof'.
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Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Na instemming met dit voorstel wordt het project 'Haarlemmerm eer Millenniumproof'
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 afgesloten en komt de
portefeuillehouder Onderwijs in oktober 2014 met een voorstel hoe de aandacht van de
gemeente voor de betrokken organisaties wordt geborgd.

4. Ondertekening
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