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Onderwerp: Invulling Millenniumdoelstellingen

WIJ STELLEN U VOOR:
1. In te stemmen met het uitvoeren van de acties in 2008 die bijdragen aan het realiseren
van de millenniumdoelstellingen
2. T.a.v. de structurele voeding van de Millenniumbeweging te besluiten deze te betrekken
bij de afwegingen voor de Kadernota 2009-2012.
3. Het college opdracht te geven te rapporteren over de voortgang en uiterlijk in december
2008 te komen met voorstellen voor concrete acties voor 2009.

Inleiding
In zijn vergadering van 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, welke inhoudt
dat Hengelo actief uitvoering gaat geven aan het realiseren van de Millenniumdoelstellingen. Dit
zijn 8 doelstellingen die in 2000 door de VN zijn afgesproken om armoede in de wereld tegen te
gaan en ziektes te bestrijden en eenieders leefmilieu te beschermen. Dit is de start van een
meerjarige beweging. De Raad onderschrijft dit door in de motie al rekening te houden met een
structurele voeding aan de Millenniumdoelstellingen.
Wat is er gebeurd naar aanleiding van de Motie
•
Op 30 oktober is aan de raad een rapportage aangeboden met daarin een overzicht van de
activiteiten die al binnen de gemeente worden uitgevoerd om deze doelstellingen te
realiseren. De raad heeft hiervan op 11 december 2007 met instemming kennisgenomen.
Tijdens deze vergadering is ook besloten om het voor 2007 beschikbaar gestelde bedrag ad
€10.000 toe te voegen aan het budget voor 2008, dat daarmee totaal op €35.000 komt.
•
Op 4 december 2007 is tijdens het Trefpunt Hengelo uitvoerig ingegaan op de
millenniumdoelstellingen. Er was een grote opkomst met ruim 60 mensen. De input van de
discussie die tijdens het Trefpunt plaatsvond wordt nu gebruikt om concrete acties te
benoemen die Hengelo de komende jaren gaat uitvoeren. In de motie wordt opdracht
gegeven om deze acties te betrekken bij de afweging in de Kadernota.
De in dit voorstel genoemde concrete acties moeten in dat licht worden bezien. Daarmee levert
Hengelo een concrete bijdrage aan het realiseren van de Millenniumdoelstellingen.
Facetten Millenniumdoelstellingen
Het millenniumverhaal bestaat grofweg uit 3 pijlers. Dat zijn het Duurzaamheidsbeleid,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Mondiaal Beleid. Deze begrippen hebben een sterke
onderlinge verbinding, zoniet lopen vloeiend in elkaar over.
Het Millenniumverhaal is geen op zichzelf staand beleid. Op een aantal plekken in de organisatie
vinden activiteiten plaats die bijdragen aan het bereiken van de Millenniumdoelstellingen. Het is
daarmee facetbeleid.

De Rapportage Motie Millenniumdoelstellingen en de reacties tijdens de Trefpuntbijeenkomst over
de millenniumdoelstellingen van 4 december 2007 vormen de basis van dit voorstel voor de
uitwerking in het kader van Hengelo Millenniumgemeente.
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Duurzaamheid: Wat doen we en wat gaan we aanvullend doen.
Inhoud
Duurzaamheid kent 3 pijlers; people, planet, profit. Of te wel mensen, hun leefomgeving en
economie dienen met elkaar in evenwicht te zijn en elkaar in hun ontwikkeling niet te schaden. Dit
integrale karakter maakt Duurzaamheid een sterk begrip. Het wordt daarmee echter ook zo
allesomvattend, een containerbegrip, dat men door de bomen het bos niet meer ziet en
Duurzaamheid een nietszeggend, abstract begrip blijft voor de meeste mensen. Zoals ook bleek
tijdens het Trefpunt van 4 december.
Er is door de werkgroep Millenniumdoelstellingen voor gekozen om de activiteiten vanuit het
beleidsveld Duurzame Ontwikkeling te focussen op de pijler Planet. Maatregelen op dit gebied
dragen rechtstreeks bij aan besparing op energie en dus de uitstoot van broeikasgassen. Ze zijn
voor de burger (en collega’s) herkenbaar en dragen bij aan de bewustwording van wat Duurzame
Ontwikkeling inhoudt. De Mondiale insteek focussed meer op de pijler ‘people’.
Welke duurzame activiteiten voeren we in Hengelo uit?
In december 2007 is de aangevraagde tijdelijke BANS-subsidie toegekend. Hiermee kunnen dertien
projecten op het gebied van CO2- / energiebesparing worden uitgevoerd. Voorwaarde voor de
subsidie is wel dat de projecten in 2008 uitgevoerd en afgerond dienen te worden. Daarnaast zijn
er natuurlijk diverse ontwikkelingen (op energie- en klimaatgebied) los van de aanvraag BANS die
al lopen of in 2008 actueel worden. Ook deze activiteiten worden in 2008 uitgevoerd. Bijvoorbeeld
het ombouwen van de gemeentevoertuigen naar aardgas.
Tenslotte zal dit jaar ook worden gebruikt om een geactualiseerd projectenoverzicht te maken voor
de periode 2009-2012. Hiervoor zullen andere afdelingen binnen de gemeente benaderd worden.
Door samenwerking tussen verschillende afdelingen kan de gemeente Hengelo haar steentje bij
dragen aan alle Millenniumdoelen. En zo een gemeente worden die op al haar werkterreinen
duurzaam functioneert.
Een compleet overzicht met activiteiten voor 2008 van het team Duurzame Ontwikkeling staat in
de bijlage I.
Welke activiteiten op het gebied van duurzaamheid volgen rechtstreeks uit de Motie?
Om uitvoering te geven aan de motie zijn we voornemens om in 2008 het volgende te doen:
• Er wordt onderzocht of het mogelijk is de activiteiten vanuit het CNMC gerichter in te zetten ter
een ondersteuning van het gemeentelijk beleid en projecten. Vele Hengelose scholen (zowel basisals voortgezet onderwijs), maar ook de bezoekers van de kinderboerderij zijn langs deze weg te
bereiken.
• De rol van het bestuur / directie zal nadrukkelijker vorm krijgen. Je bent geen duurzame
Millenniumgemeente door een eenmalig project. Het betreft een lange termijn denkwijze die in alle
aspecten van bedrijfsvoering en in alle lagen van de organisatie verweven en uitgedragen zou
moeten worden.
• Het team Duurzaamheid gaat in 2008 ‘op tournee’ langs andere afdelingen. Niet alleen om
draagvlak en begrip voor Duurzaamheid te creëren, maar ook om gezamenlijk concrete projecten
te formuleren voor de periode 2009-2012. Samen met de ‘voorlopers’ hopen we zo de komende
jaren ook de ‘aarzelende’ afdelingen te enthousiasmeren. Duurzaamheid is niet lastig, tijdrovend
en ingewikkeld. Het vraagt wel dat je je blik verbreedt en je werkzaamheden met een creatieve,
innovatieve bril bekijkt. Concrete projecten kunnen hierbij als voorbeeld dienen.
Ambities
Het Rijk en de VNG hebben hun duurzame ambities vastgelegd in het akkoord ‘Klimaatinitiatief
gemeenten en Rijk 2007 – 2011’. Deze nieuwe aangescherpte streefwaarden vormen het
uitgangspunt bij toekomstige duurzame projecten in Hengelo:
•
•
•
•
•

2% energiebesparing per jaar
20% aandeel duurzame energie in 2020
30% reductie àlle broeikasgassen (CO2 én andere)
50% klimaatneutrale gebouwen in 2012 / 100% in 2020
100% duurzame inkoop in 2015
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Hengelo heeft reeds een ambitieus programma. Daarbovenop wordt als gevolg van de motie nog
meegnomen:
1. Klimaatneutrale bouw van het nieuwe stadskantoor
2. 75% duurzame inkoop in 2010

Samenwerking voor een ‘complete’ duurzame Millenniumgemeente
De Millenniumgedachte voegt aan het geheel van Duurzaamheid nog een extra dimensie toe
namelijk ‘hier en daar’. Landen in de 3de Wereld staan centraal. In dit kader zal het huidige
mondiale beleid van de gemeente geactualiseerd worden. Ook de rol van het bestaande Platform
Mondiaal wordt in dit kader herzien. Vanuit DZH kan bij dit proces aangehaakt worden,
bijvoorbeeld door (inhoudelijke) advisering bij projecten vanuit het Platform.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De gemeente voert het pilotproject Sociale Economie uit. Zij stimuleert en ondersteunt
Hengelose bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO. Een
ondernemer die vanuit MVO handelt, houdt naast het streven naar winst (profit) ook rekening met
het effect van zijn activiteiten op het milieu (planet) en heeft oog voor menselijke aspecten binnen
en buiten het bedrijf (people).
In de loop van 2008 moet het project Sociale Economie en daarmee ook MVO een vaste plek
krijgen in de Hengelose gemeentelijke organisatie. Bij de inbedding zullen we nadrukkelijk kijken
naar de raakvlakken met de beleidsvelden Duurzaamheid en Mondiaal beleid. Is er bijvoorbeeld
synergie te bereiken tussen de deelnemers aan het PACT-MVO en de Stichtingen die actief zijn op
het gebied van Mondiaal beleid.

Mondiaal
In de rapportage die in december aan het college is aangeboden is een overzicht gegeven van de
reeds bestaande activiteiten op het gebied van Mondiaal beleid..
De naar aanleiding van de motie georganiseerde Trefpunt sessie over het Millennium heeft enkele
conclusies opgeleverd over de richting van toekomstige activiteiten.
De belangrijkste boodschap was dat het mondiaal beleid een nieuwe impuls nodig heeft.
Wat gaan we daarvoor doen
1. We gaan verder inventariseren welke stichtingen/ initiatieven zich bezig houden met
activiteiten op het gebied van mondiaal beleid die bijdragen aan het realiseren van de
millenniumdoelstellingen.
2. We richten naast het Platform Mondiaal een Millenniumplatform in als ontmoetingsplek voor
initiatieven op het gebied van mondiaal beleid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Binnen dit platform moet o.a. synergie tussen de diverse initiatieven gaan
ontstaan. Daarnaast kan een taak zijn aanvragen m.b.t. Millenniumdoelstellingen te beoordelen
in het kader van een mogelijke toekenning van middelen.
3. De gemeente Hengelo stelt zich, gelet op de geuite wens tijden het Trefpunt, faciliterend op
naar bestaande activiteiten en levert waar mogelijk een materiele danwel financiële bijdrage.

Terug naar de Motie
In de Millenniummotie worden 3 speerpunten genoemd. Wij hebben de concrete activiteiten voor
2008 opgehangen aan Duurzaamheid, MVO en Mondiaal beleid. Onder die drie pijlers zijn ook de
speerpunten van de motie terug te vinden.
1. Duurzaamheid
a. Inkoopbeleid; tenminste 75% duurzaam inkopen in 2010. In het nieuwe VNGakkoord is de ambitie uit de motie inmiddels al aangescherpt naar 75% in 2010 en
100% in 2015.
b. In 2008 rollen we intern Duurzaamheid uit. Het team Duurzaamheid voorziet
overige afdelingen van informatie en probeert bewustwording te kweken. We gaan
bij de afdelingen na in hoeverre duurzaam ingekocht kan worden. Als intern
éénmaal de bewustwording is geland, dan resulteert dit in ‘externe duurzaamheid’
c. Het nieuw te bouwen stadskantoor zal voldoen aan het concept ‘klimaatneutraal’.
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2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
a. we zoeken verbinding van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Sociale
Economie met Duurzaamheid en Mondiaal beleid. Interne verbinding om de beperkte
huidige capaciteit flexibeler te kunnen inzetten.
b.

Naar buiten toe de leden van het PACT-MVO stimuleren aan de
millenniumdoelstellingen bij te dragen en het aantal leden van het PACT vergroten.

3. Mondiaal Beleid;
a. Naast het bestaande Platform Hengelo Mondiaal richten we een nieuw platform op: het
Millenniumplatform;
b. In de loop van 2008 komen we met een vervolgnotitie waarin aan de orde komen:
De agenda van dit nieuwe platform;
De positionering van dit nieuwe platform ten opzichte van het Platform Mondiaal en
de Natuur- en Milieuraad Hengelo
c. In 2008 brengen we verder in kaart welke initiatieven in Hengelo bijdragen aan de
verschillende Millenniumdoelstellingen;
c. In 2008 brengen we deze initiatieven samen in het Millenniumplatform en bevorderen
we dat daar synergie ontstaat;
d. In 2008 wordt bekeken worden of het reeds bestaande scholierendebat uitgebouwd kan
worden ter ondersteuning van de Hengelose Millenniumdoelen.
e. In het kader van het Hengelose Waterplan wordt in juni 2008 een waterweek
georganiseerd. Hengelose burgers kunnen verschillende activiteiten bijwonen. In het
definitieve programma zal zo mogelijk ook aandacht worden besteed aan één of
meerdere Hengelose waterprojecten in de Derde Wereld.
f. Optioneel: een project (initiatief Hengeloos bedrijf / particulier) te adopteren waaraan
de gemeente in de tweede helft van 2008 een financiële danwel materiele bijdrage
levert. Daarbij wordt een beroep gedaan op het maatschappelijk ondernemerschap van
de gemeentelijke organisatie zelf en wordt het mondiaal bewustzijn
(‘millenniumdenken’) van personeel bevorderd.
Bovenstaande betekent dat we in 2008 de structuur neerzetten voor het goed invulling geven aan
de Millenniumdoelstellingen. Vanaf 2009 kunnen er meer concrete acties worden opgepakt.
Daarvoor is minimaal €25.000 nodig om de in beweging gezette Millenniumacties gaande te
houden.
Communicatie
Op www.hengelo.nl wordt de ‘millenniumpagina’ verder ingericht met informatie over de
Millenniumdoelstellingen en de acties die gemeente Hengelo daarvoor uitvoert. We nemen
daar ook de link www.pactmvohengelo.nl op.
Voor de zomer wordt een ronde-tafelgesprek georganiseerd met het platform Mondiaal (om
te vormen naar Millenniumplatform) en pact MVO deelnemers om synergie te kweken.

Relatie Kadernota
In de motie is opdracht gegeven de concrete acties te betrekken bij de afweging in de Kadernota.
Door nu in te stemmen met deze acties lijkt hierop vooruit te worden gelopen. De middelen voor
2008 zijn echter al in de raadsvergadering van 11 december definitief toegewezen. Dit voorstel is
in overeenstemming met de voorstellen in de Kadernota. Willen we in 2008 kunnen overgaan tot
concrete acties dan moet daarover nu beslist worden.

Burgemeester en wethouders van Hengelo,

de secretaris,

de burgemeester,
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