
Beleidsregels ontwikkelingssamenwerking 2005 (en verder) 
 
1. Beleidsterrein 
Beleidstaak:   Vormings- en ontwikkelingswerk 
Beheerstaak:  Ontwikkelingssamenwerking, functienummer 511.20 
 
2. Aanleiding subsidie 
Per Raadsbesluit van 29 juni 2000 is in het kader van de ombuigings-
maatregelen besloten om geen structurele subsidie meer te verlenen op het 
terrein ontwikkelingssamenwerking. Wel is de mogelijkheid open gelaten 
om op incidentele basis activiteiten te subsidiëren. Het is namelijk van 
belang om mondiale bewustwordingsactiviteiten te ondersteunen, zodat 
inwoners van Zeewolde 'verder kijken dan hun neus lang is'. 
 
3. Uitgangspunten voor beleid 
Subsidie wordt alleen verleend voor incidentele activiteiten of projecten.  
Deze activiteiten of projecten moeten bijdragen aan de mondiale 
bewustwording van inwoners van Zeewolde.  
 
4. Instellingen 
Diverse instellingen 
 
5. Doelstelling 
Het op incidentele basis ondersteunen van mondiale bewustwordings-
activiteiten.  
 
6. Doelgroep 
Inwoners van de gemeente Zeewolde. 
 
7. Beoogd effect en termijn waarop dit wordt bereikt 
Bewustwordingsactiviteiten moeten inwoners van Zeewolde infomeren over 
c.q. bewust maken van de situatie in ontwikkelingslanden en van de 
ongelijkheid in de wereld.  
 
8. Functies en producten 
Functie: voorlichting/educatie 
 
Een bewustwordingsactiviteit op verschillende manieren worden vorm 
gegeven, maar moet in ieder geval voldoen aan de volgende criteria.  
De activiteit: 
- levert een bijdrage aan de mondiale bewustwording van inwoners van 

Zeewolde, o.a. door het geven van informatie (voorlichting) of het met 
elkaar in contact brengen van mensen uit verschillende culturen 
(uitwisseling); 

-  heeft een lokale uitstraling, o.a. door het open karakter ervan en door de te 
verzorgen publiciteit; 

- wordt bij voorkeur georganiseerd door een lokale organisatie; 
- legt een relatie met het AZC in Zeewolde, bijv. door deelname van 

asielzoekers en/of uitwisseling. 
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9. Prestaties 
Per activiteit te bepalen 
 
10. Kwaliteit van het aanbod 
Aan de activiteiten worden geen specifieke kwaliteitseisen gesteld. 
 
11. Subsidiegrondslag 
Per activiteit te bepalen 
 
Omdat er sprake is van subsidie voor projecten, is er geen sprake van 
indexering.  
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