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Samenwerking raad, college en Langedijk4GlobalGoals.

Gevraagde beslissing(en)
1.

Te bevestigen dat gemeente Langedijk een GlobalGoals gemeente is.

2.

De raad voor te stellen de Organisatie van Langedijk4GlobalGoals los te knippen van de
gemeenteraad.

3.

De raad voor te stellen het Millenniumcomité op te heffen.

4.

Een budget-subsidierelatie aan te gaan met de stichting Langedijk4GlobalGoals op basis van
jaarlijkse actieplannen en begroting.

5.

Voor de budgetsubsidie jaarlijks maximaal €1 6.000,- te reserveren.

6.

Het restant van de in de afgelopen jaren ontvangen sponsorbijdragen (€731 9,-) aan de stichting
L4GG beschikbaar te stellen.
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Inleiding
Op 10 maart 2018 heeft het Millenniumcomité per brief aan de raad verzocht om:
• herbevestiging van de besluiten tot deelname aan de Global Goals campagne van de VNG;
• het benoemen van 2 leden voor het Comité van aanbeveling fCva);
• en verhoging van het budget naar €23.000/jr.
Die brief is behandeld in het presidium van 10 september 2018. Het presidium concludeerde dat de
fracties de doelstellingen ondersteunen, maar dat er onduidelijkheid is over de juridische status van
het Comité.
Daarom heeft het presidium aan het college gevraagd om duidelijkheid over de juridische kanten van
het Millennium-comité. In aanvulling daarop heeft het Millenniumcomité op 20 september een brief
geschreven met vergelijkbare inhoud van de vragen van het presidium en hun brief van maart.
Naar aanleiding daarvan zijn er 2 keer besprekingen geweest met het bestuur van het GlobalGoals
comité. In die overleggen was overeenstemming over de koers om het GlobalGoals-comité formeel
los te knippen van de gemeenteraad.
Op 12 maart 2019 heeft de stichting i.o. ‘Langedijk4GlobalGoals’ als opvolgster van het
Millenniumcomité een brief aan het college gestuurd met daarin aangegeven dat zij het meeste
perspectief ziet in een zelfstandige stichting, met een langdurige subsidierelatie met de gemeente.
Overigens is het nog niet zeker of de entiteit een stichting of een vereniging zal zijn. In dit voorstel
wordt uitgegaan van een stichting, verder aangeduid met Langedijk4GlobalGoals.
Beoogd resultaat
Een toekomstbestendige Organisatie vanuit de bevolking en bedrijven die zich lokaal en regionaal
inzet om de inwoners, bedrijven/ondernemers en overige belanghebbenden te stimuleren en te
activeren de ‘Global Goals for Sustainable Development’ te realiseren, ter bevordering van een
duurzame leefomgeving voor iedereen nu en in de toekomst.
Argumenten
7.1

De GlobalGoals campagne draagt bij aan wereldwijde duurzaamheidsdoelen die ook lokaal
betekenis hebben.
De gemeente en de gemeenschap kunnen op velerlei vlak bijdragen aan het behalen van de
Global Goals. Daarnaast hebben de Global Goals ook lokale betekenis, en veel gemeentelijke
beleidsdoelen komen overeen met de Global Goals die Langedijk4GlobalGoals nastreeft.
Aan de Global Goals-gemeente hangt de (landelijke) naam Langedijk4GlobalGoals.

2.1

Door de vorming van een aparte entiteit kan Langedijk4GlobalGoals vrijer functioneren van de
gemeenteraad.
Hoewel het Millenniumcomité niet functioneert als een raadscommissie en niet functioneel
onder de raad valt, vindt de Nationale Ombudsman dat de huidige opzet zorgt voor een
onduidelijke structuur qua verantwoordelijkheden. Met de oprichting van de stichting
Langedijk4GlobalGoals wordt aan alle eventuele onduidelijkheid een einde gemaakt.

3.1

Door het Millenniumcomité op te heffen wordt de band tussen raad en comité geheel
opgeheven.
In 2008 is het Millenniumcomité bij raadsmotie ingesteld. Als uitvloeisel van beslispunt 2 dient
het Millenniumcomité dat in 2008 door de raad was ingesteld formeel te worden opgeheven
door de raad,

4.7

De stichting Langedijk4GlobalGoals heeft een duurzame financiële ondersteuning nodig om
vorm en inhoud te kunnen geven aan het zijn van ‘Global Goals-gemeente’.
Alleen met een structureel te verwachten bijdrage kan de stichting plannen maken en
activiteiten uitvoeren die vorm en inhoud geven aan de maatschappelijke doelen die ook de
gemeente na streeft.
In de subsidieverordening van de gemeente staat aangegeven aan welke voorwaarden de
stichting moet voldoen om in aanmerking te komen voor de budgetsubsidie. Door de
budgetsubsidie wordt er enerzijds voor de stichting een structurele financiering gegeven, maar
is eer anderzijds wel controle op in de vorm van jaarlijks aanvraag en verslaglegging.
De gemeente geeft budgetsubsidies voor doelen die bijdragen aan de maatschappelijke
doelen die de gemeente nastreeft.
In de broting staat nu reeds €13.000 als bijdrage aan het Millenniumcomité. Dit wordt
verhoo’met €3.000 om te compenseren dat er een aantal taken nu niet meer door de
gemeente gedaan worden maat door de stichting zelf moeten worden uitgevoerd, zoals de
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financiële administratie. Bovendien zal de stichting 21% btw moeten betalen, terwijl de
gemeente dat niet hoeft te doen. Daarnaast is dit een vorm van indexering die de afgelopen
jaren niet heeft plaatsgevonden. Honorering daarvan gebeurt conform de gemeentelijke
subsidieverordening.
6 7

In voorgaande jaren zijn door bedrijven en instellingen sponsorbijdragen aan de Millennium
werkgroep ter beschikking gesteld. Die moeten ten goede komen aan de nieuwe stichting

De bijdragen zijn, net als de uitgaven van de werkgroep, verwerkt in de gemeentelijke
administratie. Er is de afgelopen jaren iets meer ontvangen dan uitgegeven. Het gaat per saldo
om €7.319,-. Dit bedrag wordt als eenmalige bijdrage aan de stichting overgemaakt, op het
moment dat de stichting is opgericht.

Kanttekeningen
7.7

Heerhugowaard is geen GlobalGoals gemeente
Het is aan de raad van de nieuwe fusiegemeente te besluiten om Global Goal-gemeente te
zijn.

5.7

Het bestuur van L4GG vraagt om bedragen van €78.500 op lopend tot €25.000 in 2022.

Er wordt in dit voorstel €16.000 voor deze collegeperiode opgenomen als (structurele)
budgetsubsidie. De stichting heeft daarnaast de mogelijkheid om een activiteitensubsidie aan
te vragen.
Communicatie
Dit besluit mede te delen aan het GlobalGoals-bestuur en te publiceren op de website van de
gemeente.
Participatie (Interactief werken)
Dit voorstel is voorbereid in overleg met het GlobalGoals-bestuur.
Juridisch
Een duidelijker afstand tot Langedijk4GlobalGoals voorkomt aansprakelijkheid voor de uitvoering van
de activiteiten van Langedijk4GlobalGoals.
De subsidieverstrekking gebeurt op basis van de subsidieverordening van gemeente Langedijk.
Financiën
Als gevolg van dit besluit komt de structurele bijdrage aan het Millennium-comité te vervallen.
Voor het jaar 2019 wordt het bestaande budget als budget-subsidie beschouwd.
Als richtbedrag voor budgetsubsidie voor de komende jaren wordt €1 6.000,- in de begroting
opgenomen. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Afhankelijk van het ingediende actieplan kan het
beschikbaar gestelde bedrag wel lager, maar nooit hoger zijn dan €16.000,De eenmalige extra bijdrage van €7.319,- komt ten laste van programmabudget Milieu 2019.
Vervolgstappen
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
7. Raadsvoorstel
Bijlagen ter informatie
7. Motie 2008: Millenniumgemeente
2. Raadsbesluit 2016: Global Goal doelen
3. Brief van Millenniumcomité aan het college, 20 sept 2018.
4. Brief van bestuur Langedijk4GlobalGoals aan college, 12 maart 2019
5. Financieel overzicht sponsorbijdragen.
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:
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BPNolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
G. (Gerhard) Schuffen

:

12december2019
wijzigingen voorstel L4GG

Hierbij geef ik de wijzigîngen aan die aangebracht zijn in het voorstel over L4GG.
Bij beslispunt 5 staat dat er jaarlijks max. €16.000 wordt gereserveerd.
Bij argument 4.1 staat dat het een te verwachten’ bijdrage is. Verder stond daar al dat aan de
subsidieverordening van de gemeente voldaan moet worden.
Bij paragraaf Financiën staat dat afhankelijk van het ingediende actieplan de bijdrage wel lager maar
niet hoger kan worden.

