
Position paper

Opmerkingen VNG bij de 
begroting Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

In de week van 27 – 29 november behandelt u de 
begroting van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. De VNG vraagt uw aan-
dacht voor twee onderwerpen:
1. Geografische focus: maak ook middelen vrij voor 

samenwerking op gemeentelijk niveau met landen 
aan de Oostkant van de EU;

2. Opvang vluchtelingen in de regio: substantiële en 
langdurige ondersteuning van gemeenten in ont-
vangende regio’s is noodzakelijk.

1. Geografische focus
In de nota “Investeren in perspectief: Goed voor de 
wereld, goed voor Nederland” is aangegeven dat alle 
landen partners zijn; er is geen specifiek partnerlanden-
beleid meer. Toch zijn er via de thematische speerpunten 
wel degelijk prioritaire regio’s aangewezen: de instabiele 
regio’s West-Afrika/Sahel, Hoorn van Afrika, Midden-
Oosten en Noord-Afrika. En dat vertaalt zich in de begro-
ting.

De VNG begrijpt uiteraard de redenen voor deze keuze. 
Echter, wij betreuren het dat er steeds minder middelen 
beschikbaar komen voor samenwerking op gemeentelijk 
niveau met landen aan de Oostkant van de EU, landen 
van de voormalige Sovjet-Unie. Op veel plaatsen vinden 
er beloftevolle ontwikkelingen plaats en steken mensen 
hun nek uit lokale democratie te versterken en (daarmee) 

lokale ontwikkeling te bevorderen. Van diverse gemeen-
ten en verenigingen van gemeenten krijgt de VNG nog 
regelmatige verzoeken om deze ontwikkelingen te 
ondersteunen door het delen van kennis en expertise 
van lokaal bestuur. Wij zouden graag zien dat het Rijk het 
belang daarvan onderschrijft en er dus ook meer midde-
len voor vrijmaakt.

2. Opvang vluchtelingen in de regio
In de nota “Investeren in perspectief” wordt grote 
nadruk gelegd op preventie en stabiliteit en opvang van 
vluchtelingen in de regio van herkomst. Hierbij wordt 
genoemd dat voor vredesprocessen en het herstel van 
vertrouwen tussen de burgers en de staat, lokaal bestuur 
essentieel is.

In lijn met deze benadering hebben wij een prima 
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samenwerking met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. De VNG voert met financiering van 
Buitenlandse Zaken ook concrete programma’s uit in 
Jordanië, Libanon en Oeganda. Daarbij wordt nadruk-
kelijk ingezet op de versterking van de capaciteit van 
gemeenten in de ontvangende regio’s om basisdien-
sten (water, afvalverwijdering) in stand te houden, 
lokale economische ontwikkeling te faciliteren en een 
vreedzaam samenleven van bestaande bevolking en 
migranten te bevorderen. Ondanks de bestaande 
goede samenwerking met het ministerie, vragen wij 
aandacht voor de noodzaak om op nog substantiëlere 

en langduriger basis gemeenten in ontvangende 
regio’s te kunnen ondersteunen. De instroom van 
vluchtelingen en de ermee gepaard gaande effecten 
is zó groot, en de capaciteit om daaraan het hoofd te 
bieden is nog zó beperkt, dat wij ervan overtuigd zijn 
dat zich op termijn grote problemen gaan voordoen 
als de ondersteuning van de betreffende lokale over-
heden niet substantieel genoeg en/of niet lang 
genoeg wordt geboden. Een langere-termijn commit-
ment in dit verband achten wij noodzakelijk. 
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