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B&W-advies: Wijzigen regeling Internationale hulpverlening en herbestem m ing van dit
budget

Advies:
1. De wijziging van de N adere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn conform
bijgevoegd concept collegebesluit met nummer 17IN T06542 vaststellen;
2. De subsidieaanvraag van Stichting Fairtrade en CN ME honoreren.
Besluit B en W:
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Korte sam envatting:
Sinds 2 0 0 4 bestaat de subsidieregeling Internationale hulpverlening. Organisaties uit onze gemeente kunnen
elke t w e e jaar een incidentele subsidie aanvragen voor lokale initiatieven die zijn gericht op internationale
hulpverlening. De bedoeling van de regeling is dat ook onze eigen inwoners betrokken worden bij het thema,
bewustwording op gang komt en saamhorigheid gestimuleerd wordt.
In de praktijk blijkt dat dit bijna niet uit de verf is gekomen want de aanvragers maken het subsidiebudget
meestal rechtstreeks over naar een project in het buitenland.
Naar aanleiding van uw wens om de regeling te herijken, wordt voorgesteld deze regeling te wijzigen en het
budget in de oorspronkelijke geest van de regeling te herbestemmen.
Aanleiding:
In 2 0 1 3 is het subsidiebeleid herijkt. Op een na zijn alle mogelijkheden om een incidentele subsidie aan te
vragen, ondergebracht in de dorpsbudgetten. Achterliggende gedachte is dat de samenleving zelf beslist hoe de
middelen worden ingezet. Het is uw wens om de enig overgebleven incidentele regeling Internationale
hulpverlening ook te herijken.
Deze regeling bestaat sinds 2 0 0 4 . De bedoeling van deze regeling is dat, naast hulpverlening, ook
bewustwording van inwoners rondom het thema op gang komt en saamhorigheid gestimuleerd w o r d t . In de
praktijk is gebleken dat steeds dezelfde aanvragers gebruik maken van de regeling en de subsidie rechtstreeks
w o r d t overgemaakt naar een project in het buitenland (zie bijlage 1 7 I N T 0 0 0 8 1 ) . In 2 0 1 7 is overigens slechts
één aanvraag ingediend.
Daarnaast is Hellendoorn w a t deze regeling betreft uniek; andere gemeentes zetten in op internationale
samenwerking in plaats van hulpverlening. Grotere gemeentes sluiten daarbij aan bij de doelstellingen van Global
Goals die gaan over o.a. Fairtrade, duurzaamheid, schoon drinkwater maar over ook lokale bewustwording. Daar
is wel meer budget voor nodig dan de incidentele bijdrage die nu eens per t w e e jaar beschikbaar is op grond van
de huidige regeling.
Relevante eerdere besluiten:
1 3 I N T 0 3 3 5 7 en 13IN T04015 collegebesluit N adere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn
2 0 1 4 (artikel 3 en 4 : Internationale hulpverlening).

Doelstelling:
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Herijking van de subsidieregeling Internationale hulpverlening.
Oplossing:
Stichting Faitrade en het CN ME hebben samen een plan ontwikkeld dat heeft geresulteerd in een
subsidieaanvraag. Achterliggende gedachte is om de thema's duurzaamheid, bewustwording en
ontwikkelingssamenwerking te verbinden. In eerste instantie is het plan gericht op uitvoering in 2 0 1 8 . De
bedoeling is dat gaandeweg volgend jaar een vierjarig plan wordt ontwikkeld om daarmee inbedding te
verstevigen.
Het doel dat Stichting Fairtrade en het CN ME voor ogen hebben, is de verbetering van de leefomstandigheden in
ontwikkelingslanden. De projecten die zij willen uitvoeren, zijn vooral gericht op scholen. De gedachte
daarachter is dat op deze manier veel inwoners (leerlingen, familie, leerkrachten, vrienden) in aanraking komen
met het doel en zo niet alleen hulp wordt geboden in ontwikkelingslanden, maar ook lokale bewustwording op
gang wordt gebracht.
Er wordt ingezet op vier sporen:
1. Wandelen voor water. Dit project wordt elke t w e e jaar (oneven jaren) door de Rotary Rijssen
georganiseerd en is gericht op basisscholen in Hellendoorn en Rijssen. Stichting Fairtrade en CN ME
willen de rugzakken met water bekostigen die door de leerlingen gedragen worden. In de even jaren is
het plan om in samenwerking met lokale Hellendoornse partners een watertappunt te realiseren. Joint
the Pipe is niet alleen bedoeld als fris drinkwater voor voorbijgangers. Met de opbrengst worden water
en sanitaire voorzieningen gefinancierd in ontwikkelingslanden.
2. Ontwikkelen van een Fairtrade leskist. Het CN ME heeft ervaring met leskisten die door alle basisscholen
worden gebruikt. De Fairtrade leskist bevat een les over fairtrade en duurzaamheid, producten die de
leerlingen kunnen proeven, voorbeeldmateriaal en een lesbrief. Vrijwilligers zijn bereid om de les in te
vullen.
3. Fairtradeweek op de basisscholen. Alle basisscholen ontvangen een mand met producten en een lesbrief
om tijdens deze week kennis te maken met fairtrade en ze te stimuleren voor de eigen school de
'fairtradetiteľ binnen te halen.
4. Fairtrade kooklessen op CSG Reggesteyn. Leerlingen koken met fairtradeproducten en nemen de kennis
mee naar huis.
De begroting voor de even jaren bedraagt C 5.600, en voor de oneven jaren C 5.000,.
Om dit budget beschikbaar te stellen is het nodig dat de subsidieregeling Internationale hulpverlening wordt
aangepast. Daarom wordt voorgesteld om de wijziging van de N adere regels maatschappelijke ontwikkeling
gemeente Hellendoorn 2 0 1 4 conform bijgevoegd concept collegebesluit met nummer 17IN T06542 vast te
stellen.
Effecten:
Het budget wordt ingezet zoals oorspronkelijk de bedoeling was: zowel hulp verlenen als lokale
bewustwording op gang brengen. Door het budget aan Stichting Fairtrade en het CN ME beschikbaar te
stellen, sluit het aan bij de doelstelling van de herijking van het subsidiebeleid, namelijk dat
inwoners/organisaties zelf beslissen over de inzet van het budget.
De thema's hulp, bewustwording, jeugd, duurzaamheid en internationaal worden optimaal verbonden.
Planning:
De vier projecten worden in 2 0 1 8 uitgevoerd. In 2 0 1 8 willen Stichting Fairtrade en het CN ME een vierjarig plan
opstellen voor de periode 2 0 1 9  2 0 2 2 .
Financiële consequenties:
In de gemeentelijke begroting is een bedrag beschikbaar van C 6.702,.
Personele consequenties:
Nvt
Juridische consequenties:
De raad stelt jaarlijks de begroting vast, waaronder het budget voor Internationale hulpverlening. Op grond van
de Algemene subsidieverordening bent u bevoegd om N adere Regels op te stellen om het budget te besteden
waaronder deze regeling. U bent ook bevoegd om deze N adere Regels te wijzigen.
Om het budget anders in te zetten, is het nodig dat artikel 4 van de N adere regels maatschappelijke
ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2 0 1 4 wordt gewijzigd en vervolgens bekend wordt gemaakt.
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Informatisering I Automatisering:
Nvt
Burger- en overheidsparticipatie:
Conform de werkwijze van de dorpsbudgetten is dit een vorm van overheidsparticipatie. De overheid faciliteert
de samenleving.
Communicatie:
Het wijzigen van (een deel van) de Nadere regels wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.
De ons bekende aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de wijziging van de Nadere regels.
Uw besluit wordt ter kennisname gezonden aan de commissie Samenlevingszaken.
Overige consequenties:
Nvt
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