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Context 
Van zondag 25 november tot en met zaterdag 1 december 2012 brengt een 
Haarlemmermeerse delegatie een bezoek aan de zusterstad Cebu City. Aanleiding is het 
20-jarig bestaan van de Vereniging Haarlemmermeer Cebu (VHC). Daarnaast willen we de 
voortgang bekijken van projecten die door de gemeente en de vereniging worden 
gefinancierd. 

De gemeentelijke delegatie bestaat uit: 
1. De heer Th.L.N. Weterings, burgemeester 
2. De heer S. Bak, wethouder 
3. Mevrouw M. Booij-van Eck, vicevoorzitter van de raad 
4. Mevrouw D. Abbas, raadslid 
5. De heer R. Heimerikx, raadslid 
6. De heer H. Kuipers, raadslid 
7. Mevrouw N. Mulder, raadslid 
8. De heer F. Vels, ambtelijke ondersteuning 
9. Mevrouw M. Spek, ambtelijke ondersteuning 

Daarnaast maken vijf leden van de Vereniging Haarlemmermeer Cebu deel uit van de 
delegatie, alsmede oud-raadslid mevrouw L. van Velsen-Nelissen. Zij gaat mee op 
persoonlijke titel (en eigen kosten). Ook gaat een fotograaf van de Hoofddorpse Courant 
mee (op kosten van De Hoofddorpse Courant). 

Samen met de Vereniging Haarlemmermeer Cebu is conceptprogramma gemaakt. De 
volgende bezoeken zijn daarin opgenomen: 

l I en andere projecten van de l 

Bezoek aan het drinkwaterproject in Tisa 

Wonderland Learning Centre 

Bekijken infrastructuur van het project (van 
waterpomp tot watertank, naar gebruikers) 

bewonersvereniging KAPAI die worden 
betaald met geld dat zij verdienen met de 

op school), presentatie van doelen en 
/ behaalde resultaten. 
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Bezoek Father Max. Father Max helpt gezinnen die op 
begraafplaatsen wonen. Bezoek aan de 

1 / begraafplaatsen en aan het project waaraan 

het schooltje waarop de kinderen van de 
'scavengers' zitten. Dit zijn mensen die het 
vuil sorteren op verkoopbaar materiaal. Op 

Schooltje vuilnisbelt 

VHC heeft gedoneerd. 
De gemeente Haarlemmermeer subsidieert 

die manier voorzien zij in hun inkomsten. 

1 / en de drinkwatervoorziening (die op dit 

Ontvangst door burgemeester Mike Rama 
en de gemeenteraad van Cebu-City 

ERUF (hulpverleningsorganisatie) 

Bezoek universiteit Barili 

moment wordt aangelegd). Presentatie door 
studenten die stage hebben gelopen in 

Ondertekening van een memorandum 
tussen beide gemeenten ter bekrachtiging 
van de samenwerking 
Demonstratie van de verschillende 
vaardigheden en methodes die ERUF 
volgens certificering gebruikt 
Bezoek aan de schaduwhal, computerlokaal 

Haarlemmermeer 
Bezoek aan de z.g. 'sea gypsies', mensen 
die aan de rand van de zee wonen in 
krottenwijken. RAF1 (Ramon Aboitiz 
Foundation) is begonnen met een project 
voor betere voorzieningen op het terrein van 
huizen, sanitair, medische voorzieningen 

l / enzovoort. Een deel van de huizen is 

1 / in het kader van het werkbezoek, 'de straat' 

Forge (opvang kinderprostituees) 

Middelen 
De reis- en verblijfkosten van de gemeentelijke delegatieleden worden betaald uit 
programma 1, product 012 Algemeen bestuurlijke contacten. Het gaat om een bedrag van 
€ 12.000,-. De reis- en verblijfkosten van de leden van Vereniging Haarlemmermeer Cebu 
worden betaald door de vereniging zelf. De Hoofddorpse Courant betaalt de reis- en 
verblijfkosten van de fotograaf. 

gebouwd door Haarlemmermeerse jongeren 
van de 'vijf huizen subsidie'. 
VHC gaat samenwerken met Terre des 
Hommes. Deze organisatie draait al enige 
tijd een project bij Forge. Voorgesteld wordt, 

In- en externe communicatie 
Van het bezoek wordt een verslag gemaakt om college en raad te informeren. Internet en 
InforMeer worden ingezet om de inwoners van Haarlemmermeer te informeren over het 
bezoek. 
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Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten: 

1. in te stemmen met het bezoek aan Cebu City van 25 november tlm 1 december 
2012; 

2. de kosten ten bedrage van f: 12.000,- te dekken uit programma 1, product 012 
Algemeen bestuurlijke contacten; 

3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, 
namens g e ~ e n ,  

Bijiage(n) 

Geen 


