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Commissienotitie  
 

Betreft startnotitie over Herijking Beleid Mondiale Bewustwording  

Inleiding 

 

In het coalitie akkoord “Samen Werkend aan Morgen” hebben we de ambitie 

geformuleerd dat wij ons hard maken voor millenniumdoelstellingen  en het 

bevorderen eerlijke handel en duurzame productie.  Wij hebben aangegeven dat  wij 

daarbij de kracht van lokale diplomatie erkennen. En tot slot hebben we besloten dat 

we  vanuit dit perspectief,  op basis van de resultaten van een evaluatie, het 

stedenbandenbeleid herijken. 

 

In 2011 hebben we een externe onafhankelijke evaluatie laten uitvoeren door Ecorys. 

Op 17 mei 2011 heeft uw  Commissie Bestuur en Financiën  het raadsvoorstel 

Herijking Beleid Stedenbanden behandelt. Unaniem is besloten de gemeentelijk 

stedenband relatie met Bialystok per 1/1/2012 te beëindigen en daaraan tevens 

gekoppeld de  structurele subsidierelatie met de Stichting Stedencontact Eindhoven 

– Bialystok stop te zetten. Ook is besloten de subsidie aan het COS Brabant voor de 

ondersteuning van de stedenbandstichtingen te verminderen en tevens  structureel 

middelen te reserveren voor het jaarlijks organiseren van de 

uitwisselingstentoonstelling rond de Prix de Calvados in het kader van de jumelage 

met Bayeux. Per 1/1/2012 is deze besluitvorming in de begroting geïmplementeerd. 

 

Thans bieden wij uw Commissie  de voorstellen aan over  de Herijking van het Beleid 

Mondiale Bewustwording rekening houdend met de beweging die is aangegeven in  

de kadernota vastgesteld door uw Raad in juni jl. – genoteerd op pagina 61 in Bijlage 

3, Overige aanvullende bezuinigingen, zijn in de tabel opgenomen onder het kopje 

“Samenwerken met andere overheden”:   

“stedenbanden intern verplaatsen naar M&M en aanvullend volledig afbouwen en de 

uitvoering van mondiale bewustwording overdragen aan externe instantie”  . 

 

 

Bestuurlijk kader 

a Wettelijke taak 

 <Klik hier voor toelichting>  
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x Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college 

 De in het coalitieakkoord “Samen Werkend aan Morgen” geformuleerde ambitie: 

“…..Wij maken ons hard voor millenniumdoelstellingen  en het bevorderen 

eerlijke handel en duurzame productie. We erkennen daarbij de kracht van lokale 

diplomatie. Vanuit dit perspectief zullen we, op basis van de resultaten van de 

evaluatie, het stedenbandenbeleid herijken…..” 

 

a Onvermijdelijk 

 <Klik hier voor toelichting>  

 

Voorstel 

 

1. In te stemmen met het herijken van het brede terrein van Mondiale 

Bewustwording.  

• Door het inrichten van 2 subsidieregelingen voor  Mondiale Bewustwording: 

•  1 t.b.v. grotere (structurele) subsidies o.m. voor nieuwe meerjarige 

projectkoppelingen (o.m. als vervanging van bestaande 

stedenbanden) en door  organisaties uit de stad met 

steden/organisaties in een nieuw te vormen mondiaal netwerk 

binnen de context van het vervolgprogramma 2015 + van de 

Verenigde Naties en de United Cities and Local Governments 

waarbij de gemeente een andere rol krijgt te weten een meer 

faciliterende.   

• 1 voor  incidentele subsidies t.b.v. activiteiten voor Mondiale 

Bewustwording. 

•  De uitwerking van deze  subsidie-regelingen  in overleg met uw Raad ter hand 

te nemen. 

2. Kennis te nemen van de afbouwscenario’s voor de gemeentelijke 

meerjarenprogramma’s in de stedenbanden met Emfuleni  en Chinandega, 

waaronder voor deze laatste het meerjarig programma Leren en Werken in de 

Voedingsindustrie in Chinandega. 

3. De huidige stedenbanden met Minsk en Gedaref stop te zetten per 31/12/2012, 

de stedenband Emfuleni stop te zetten per 31/12/2013 en Chinandega stop te 

zetten per 31/12/2014. 

4. Uit uw midden  een klankbordgroep samen te stellen die wordt betrokken bij het 

formuleren van het nieuwe beleid en criteria voor de nieuwe subsidieregelingen. 

 

Argumenten 

1.1 Uit de evaluatie door onderzoeksbureau  Ecorys blijkt dat er behoefte is aan een  

vernieuwing van het beleidskader mondiale bewustwording gelet op het 

huidige lage bereik, waarbij we o.m. rekening moeten houden dat: 
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a. Er is  sprake van een duidelijke verandering in de maatschappij 

waarop mensen en dus ook Eindhovenaren uitdrukking geven aan 

mondiale bewustzijn i.c. wereldburger te zijn. We zien dit enerzijds 

terug in de  relatieve (on)bekendheid en afname van de kennis door  

Eindhovenaren van  het instrument “stedenbanden” en anderzijds 

in de belangstelling rond evenementen als de lancering van de prijs 

“duurzaam ondernemer, duurzaam Eindhoven” op de Markt in 

Eindhoven of rond een evenement  als “Het Glazen Huis”. 

 

b. Er is een duidelijk verschil zichtbaar in de manier waarop 

verschillende doelgroepen bereikbaar zijn voor “mondiale 

bewustwording” en zich in te zetten voor de Millenniumdoelen.  De 

tijd dat we allen focussen op stedenbanden,  lijkt achter ons te 

liggen. 

i. (Vooral) ouderen zetten zich actief in bij  de  stichtingen en 

zijn bereikbaar via bijv. een Millenniumkrant. 

ii.  De jeugd daarentegen wil zich liever kortdurend 

engageren, is bereikbaar via nieuwe media & platforms en 

doet mee via een aanpak die aansluit bij “hun” 

belevingswereld. Te denken is aan o.m. aan evenementen  

als “Dance for Life” waarin we mogelijkheden tot synergie 

zien met bijv. onze gezondheidsprojecten in Emfuleni of 

“Masterpeace” in relatie tot de jumelage met Bayeux. 

iii. Veel mensen in het beroepsproces  engageren zich ook via 

hun werkgever, in het kader van “maatschappelijk 

verantwoordelijk ondernemen”.  Ook dit zien we terug in 

de bereidheid  van bedrijven mee te helpen aan de 

programma’s in Eindhoven en in Chinandega (experts uit 

Brainportprogramma Food & Technology en Philips Health 

Care) en Emfuleni (PSV en KNVB met hun 

trainingsprogramma’s in  Emfuleni, maar ook het Midden- 

en Kleinbedrijf in “de werkweek”). 

 

Willen we de aansluiting op deze en andere belangrijke 

maatschappelijke veranderingen & doelgroepen niet missen, dan is 

een herziening noodzakelijk.  

 

c. Met een verdere internationalisering van de Eindhovense bevolking 

worden er, gericht op het herkomstland, meer en meer diverse 

initiatieven ontplooid, die nu geen of weinig steun ontvangen.  

  

d. De huidige beleidskader voor mondiale bewustwording dateert uit 

2005, waarbij er een prominente plek is ingericht voor vooral de 
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stedenbanden. Met deze herijking verlaten we de exclusieve relatie 

met een beperkt aantal steden en biedt het nieuwe beleidskader de 

mogelijkheid om meer initiatieven in relatie   tot meer steden in de 

wereld te ondersteunen. 

 

e. Nationaal heeft er een herijking van het kader plaatsgevonden. Dit 

biedt nieuwe kansen en uitdagingen voor het lokale beleid 

Mondiale Bewustwording.  

 

 

2.1. Door uw Raad is  gepleit voor zorgvuldigheid bij de afbouw van de huidige 
stedenbanden 

 

De voorliggende meerjaren programma’s voor Emfuleni en Chinandega laten zien 

dat gemeentelijke engagement is aangegaan tot respectievelijk medio 2013 en eind 

2014. Beide stedenbanden kunnen zorgvuldig worden afgewikkeld.  

Voor Gedaref loopt thans al het gemeentelijke meerjarenprogramma op de 

speerpunten Water en Afval af: we laten in Gedaref een geïntegreerd en werkend 

systeem achter op beide terreinen vanuit de gedachte van ketenbeheer, zoals we 

met het laatste progamma beoogden. 

Voor Minsk lag géén gemeentelijk programma voor; in die zin is beëindiging van de 

stedenband geen probleem. 

 

Uitgangspunten, doelstelling en randvoorwaarden 

 

1. Betrokkenheid van uw raad en het veld 

Wij willen het veld en uw raad betrekken bij het formuleren van het nieuwe beleid en 

speciaal uw raad  betrekken bij de vormgeving van het nieuwe instrumentarium o.m. 

op het terrein van vaststellen van criteria voor toewijzing van subsidies. 

 

2. Mogelijkheden huidige stedenbandstichtingen 

 We zien o.m.  ook een mogelijkheid om voor de huidige stedenbandstichtingen een 

beroep te doen op deze nieuwe subsidieregelingen mits hun activiteiten passen 

binnen de nieuwe criteria.  2013 zal daarbij nog als overgangsjaar gelden. 

 

3. Uitbesteding uitvoering subsidieregeling 

Bij uitwerking van de subsidieregelingen zal worden bezien of o.m. in het kader van 

de doelmatigheid  de uitvoering intern of extern zal plaatsvinden. 

Bij externe uitvoering kan dit  een Eindhovense organisatie zijn, maar wellicht zijn er 

ook mogelijkheden de uitvoering bij Agentschap.nl onder te brengen. Dit is 

onderwerp van onderzoek bij de verdere uitwerking. 
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Financiële consequenties 

 

Door de afbouw van de formele gemeentelijke stedenbanden en het anders 

organiseren van het beleidsterrein mondiale bewustwording, kan doelmatiger 

gewerkt worden. Daarmee is een bezuiniging te behalen van 1,5 FTE. 

 

Voor wat betreft de middelen die we inzetten in het veld  gaan uit van een 

kostenneutrale operatie: wat vrijvalt als gevolg van het wegvallen van stedenbanden 

zal ter beschikking komen van de versterking van activiteiten Mondiale 

Bewustwording in de stad i.c. de 2  in te richten regelingen nl. € 374.000,-- 

 

Procesafspraken 

 

Als traject staan wij de navolgende stappen voor: 

1) Vaststellen van deze Memo in de Commissie Financiën en Bestuur per 13/11/2012 

incl. vaststellen van raadsklankbordgroep. 

2) Ontwikkelen en vastleggen notitie met nieuwe denklijnen 1ste kwartaal 2013 

3) Vaststellen beleid eind 1ste Kwartaal 2013 

4) Ontwikkeling Criteria voor Subsidiefondsen 2de kwartaal 2013 

5) Vaststellen criteria en uitwerking in verordening 3de kwartaal 2013 

6) In-  of aanbesteding uitvoering nieuwe fondsen 3de kwartaal 2014 

 

Ter inzage gelegde stukken 

Afbouwscenario’s gemeentelijk meerjarige activiteitenprogramma’s in Emfuleni en 

Chinandega. 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,  
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