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Inleiding 

 

Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van solidariteitsaspecten in relatie tot 

de derde wereld. In een visienotitie is neergelegd hoe de verhoudingen op het terrein van internationale samenwerking voor de komende tijd  hun 

beslag hebben. 

De verantwoordelijkheid voor ontwikkelingssamenwerking is neergelegd bij  de vernieuwde raadscommissie internationale betrekkingen; ten 

behoeve van het inhoudelijk functioneren van deze commissie is voorzien in een instellingsverordening en een subsidieverordening. 

Vormgeving van doelstelling en inhoud van de werkzaamheden van de commissie Internationale Betrekkingen vindt de basis in het Beleidskader 

Internationale Betrekking ( vastgesteld door de raad op 9 februari 2009) en de bovengenoemde visienotitie 

Die vormgeving van de taken en de activiteiten van de commissie is neergelegd in deze notitie en vastgesteld door de commissie in de vergadering 

van 16 januari 2014 

Uitgangspunten 

In het beleidskader Internationale Betrekkingen van 9 februari 2009 zijn de volgende uitgangspunten opgenomen: 

 Helmond kijkt verder dan de eigen grens en doet dat bewust; 
 Helmond onderschrijft de door de verenigde naties gestelde millenniumdoelen en neemt daarvoor ook verantwoordelijkheid; 
 Helmond stelt zich solidair op met de zwakkeren in deze wereld; 
 Helmond profileert zich in Europees verband en neemt in projecten het initiatief; 

 
De eerste drie “bolletjes” zijn rechtstreeks van toepassing  op het solidariteitsprincipe uit de visienotitie; de intentie van het laatste “bolletje” kan ook 

worden benut voor (inter) nationale contacten met andere steden op het vlak van solidariteit. 
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In het beleidskader is ook een aantal relevante componenten benoemd met daaraan gekoppeld sturende elementen; voor de commissie zijn de 

volgende van belang: 

 
Mondiale  Bewustwording 
 
Doel: 
de (jonge) Helmondse burger weet dat hij/zij in een maatschappij leeft, die sterke banden met het 
“buitenland” heeft en daarbinnen is hij/zij zich bewust van de problematiek van de derde wereld. 
 
Sturende elementen: 

- de relatie gemeente en particulier initiatief kenmerkt zich door invulling te geven aan 
deze doelstelling; 

- er is kennis beschikbaar voor de inwoners van Helmond over de positie van de medeburger 
vooral in de derde wereld; 

- bewustwordingsactiviteiten bereiken een zo groot mogelijk deel van de inwoners van 
Helmond; 

- de millenniumdoelen zijn de basis voor bewustwordingsactiviteiten. 
 
 
 
Hulpverlening 
 
Doel 
de gemeente Helmond verleent steun aan een of meerdere projecten in derde wereldlanden. 
 
Sturende elementen: 

- de hulpverlening vanuit de gemeente kan rechtstreeks, in samenwerking met of op 
voorstel van het particulier initiatief; 

- het particulier initiatief wordt gevormd door lokale instellingen; 
- er is sprake van planmatige aanpak van projecten in de derde wereld;  
- de projecten passen in de intenties van de millenniumdoelen; 
- de mondiale bewustwording van de inwoners van Helmond is aspect van hulpverlening; 
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Daarnaast is Helmond MillenniumGemeente geworden: 

De acht Millenniumdoelen 
1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen  
2. Alle jongens en meisjes gaan naar school  
3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten  
4. Kindersterfte is sterk afgenomen  
5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap  
6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt  
7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu  
8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp 

 
De eerste zeven doelen moeten hoofdzakelijk gerealiseerd worden in de ontwikkelingslanden. Het achtste Millenniumdoel beoogt verandering in de 
relaties tussen rijke en arme landen. 
Gemeenten en de Millenniumdoelen 
Begin vorige eeuw waren gemeenten van doorslaggevend belang in de ontwikkeling in ons eigen land. Denk bijvoorbeeld aan het geweldige effect van 
riolering op hygiëne; in korte tijd werden besmettelijke ziekten teruggedrongen en steeg de gemiddelde levensverwachting. Gemeenten in 
ontwikkelingslanden staan nu voor een soortgelijke uitdaging. De ‘Millennium Gemeente’ campagne van de VNG (die aansluit bij de mondiale VN 
Millenniumdoelen campagne tegen armoede) biedt een kader voor internationale activiteiten van een gemeente en laat zien hoe de burger daarbij 
betrokken wordt. Een ‘Millennium Gemeente’ verbindt lokaal initiatief met de mondiale ontwikkelingsagenda. Zo kan ook een gemeente een verschil 
maken.  
 
Helmond is al actief op terreinen, die een relatie hebben met de millenniumdoelen. Hierbij kunt u denken aan de subsidies op het terrein van 
ontwikkelingshulp, de samenwerking met San Marcos in Nicaragua en aandacht voor duurzaam bouwen in Helmond. 
Er zijn nog genoeg activiteiten aan te pakken in het kader van de mondiale bewustwording 
 
 

Indachtig deze uitgangspunten, sturende elementen en intenties van de millenniumdoelen, maar zeker ook in ogenschouw genomen de bestaande 

praktijk wil de commissie haar rol invullen zoals in het vervolg van deze notitie is verwoord. 
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Rol en positie van de commissie 

De commissie kent een driedeling in haar taken: 

- het eigen gezicht van Helmond in de derde wereld 

- helmondse bewustwording 

- beheer en ontwikkeling.  

Het eigen gezicht van Helmond in de derde wereld  

In de afgelopen jaren is op een aantal fronten door Helmond ( in brede zin) veel geïnvesteerd in projecten en in relaties in en met landen/ steden in 

de derde wereld. De ze investeringen zijn tot stand gekomen door  de inzet van (eigen) stedelijke organisaties, die zich bezig houden met 

ontwikkelingssamenwerking. De gemeente heeft voor die invulling door die stedelijke organisaties steeds open gestaan en ook financieel daarin 

geparticipeerd.  Het meest praktische voorbeeld is de relatie Helmond – San Marcos. 

Die lijn wordt door de commissie vastgehouden omwille van het van belang vinden dat de gemeente Helmond een eigen gezicht heeft, maar ook om 

de gedane investeringen niet verloren te laten gaan en te kunnen blijven benutten. Voor de aangegane projecten biedt dat ook continuïteit. 

Helmond kent een zestal stedelijke organisaties, aangesloten bij stichting Helmondiaal,  die in verschillende stadia op het vlak van 

ontwikkelingssamenwerking activiteiten verrichten. De keuze uit dit zestal voor de vaste relaties wordt beargumenteerd met het gegeven dat   

- de betrokken organisaties zich op dit vlak bewezen hebben en breed ingezet hebben op hun ontwikkelingstaak 

- de andere organisaties nog in opbouw zijn, dan wel een beperktere focus hebben. 

In concreto legt de commissie drie relaties vast in samenwerking met een stedelijke organisatie: 

 Helmond – San Marcos/ Nicaragua/ St. Helmond – San Marcos 
 

Helmond – xxxxxxxxxx/ Ghana/ MOV Stiphout 
 

Helmond – xxxxxxxxx/ Brazilie/St Pater Toon Gruijters 
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Met de andere drie organisaties zal in een latere fase gesproken en bezien worden op welke punten we elkaar kunnen versterken. 

Voor iedere vast  relatie wordt een werkplan ontworpen en vastgelegd met daarin de concrete projecten, welke financiering,  nastreven van 

doelstellingen van een MillenniumGemeente, de counterparts ( bij voorkeur overheid), follow up etc. 

 

Helmondse bewustwording 

In samenspraak met de Stichting Helmondiaal wordt uiting en vorm gegeven aan de doelstellingen van het zijn van MillenniumGemeente. De 

commissie erkent de bijzondere positie van de Stichting Helmondiaal op dit terrein en zoekt actief de samenwerking. 

Beide partners zetten zich in om planmatig de bewustwording van (met name de jeugdige) Helmonders van de noden in de derde wereld na te 

streven. Alle stedelijke organisaties voor ontwikkelingssamenwerking zullen hierbij betrokken worden. 

Nadruk ligt op de jongeren, primair te benaderen via het onderwijs. 

Vanuit het perspectief van MillenniumGemeente zal een plan van aanpak worden opgesteld. 

Beheer  en Ontwikkeling 

In deze taak gaat het om  

- het faciliteren van de partners 

- middelenbeheer 

- de controle functie 

- verslaglegging ( o.m. raad) 

- het updaten van de eigen know how ( congressen, werkbezoeken) 
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Vertaalslag middelen 

Het vastgestelde budget voor de commissie  bedraagt per jaar € 43.000. 

Op basis van eerdere besluitvorming is het volgende vastgelegd: 

- Caminando Juntos tot en met 2015 € 10.000,- 

- Contributie LBSNN tot en met 2015 €   4.000,- 

- Huur Wereldwinkel   €   6.800,- (resultaatafhankelijk) 

Voor de drie taakonderdelen van de commissie wordt de volgende verdeling toegepast: 

# Eigen gezicht van Helmond in de derde wereld: 

 Voor de jaren 2014 en 2015 wordt voor dit onderdeel  € 24.000,- gereserveerd; 

 Voor de jaren daarna wordt er voor dit onderdeel € 22.000,- gereserveerd. (1) 

# Helmondse Bewustwording 

 Voor dit onderdeel wordt (inclusief de wereldwinkel) € 13.000 gereserveerd. (2) 

# Beheer en Ontwikkeling 

 Voor de jaren 2014 en 2015 wordt voor dit onderdeel  € 6.000-gereserveerd; 

 Voor de jaren daarna wordt er voor dit onderdeel € 8.000,- gereserveerd. 

 

(1) In de vergadering van 16 december 2015 heeft de commissie besloten dit bedrag te wijzigen in € 27000,- 

(2) In de vergadering van 16 december 2015 heeft de commissie besloten dit bedrag te wijzigen in € 8000,- vanwege het wegvallen van de 

Wereldwinkel in september 2015 


