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Deventer, 12 april 2014 

Aan de leden van de Gemeenteraad van Deventer 

 

Stichting Deventer Wereldstad  
 

Graag wil Stichting Deventer Wereldstad een betrokken en bevlogen  boodschap sturen aan de nieuwe 

gemeenteraad van Deventer.  

De Stichting Deventer Wereldstad is ervan overtuigd dat het Deventer internationaal beleid de 

gemeente naam en faam brengt. Het is een spraakmakend voorbeeld van goede samenwerking tussen 

betrokken inwoners (maatschappelijke organisaties) en de lokale overheid (Deventer). Bovendien 

versterkt het multiculturele aspect van dit beleid de sociale cohesie en biedt het ruimte voor nieuwe 

samenwerkingsverbanden met Deventer bedrijven en instellingen. 

 

Uit een onderzoek blijkt dat veel organisaties stageplekken organiseren voor scholieren en herintreders, 

werken aan bewustwording onder de bevolking over internationale samenwerking, (vrijwillige) 

werkgelegenheid bieden, uitwisselingen organiseren van jongeren naar de projecten, zich inzetten voor 

recycling van afval en oude spullen en de (lokale)handel via de verkoop van fair trade producten of 

kunstproducten bevorderen. 

 

Spin-off 

Vorig jaar is er intensief en verdiepend overleg geweest met leden van alle fracties van de toenmalige 

Gemeenteraad en de organisaties Internationaal Beleid. Mede door de geconstateerde spin-off effecten 

resulteerde dit overleg in het handhaven van het beleid en het budget. De Stichting Deventer 

Wereldstad is er trots op dat met relatief kleine subsidies enorm veel werk verzet wordt en heel veel 

wordt bereikt. Zo vervult de kleine subsidie van de gemeente Deventer de rol van katalysator bij het 

aanboren van externe financiering (bijv. van Wilde Ganzen). Samenwerking met de lokale overheid is in 

veel gevallen een (in)formele voorwaarde voor cofinanciering, sponsoring of ondersteuning. Tevens is 

medefinanciering van de lokale overheid (in dit geval Deventer) veelal een voorwaarde bij andere 

fondsenverstrekkers. Soms worden de opbrengsten van eigen acties, inclusief de gemeentelijke subsidie, 

door andere fondsenverstrekkers verdubbeld. In een klein aantal gevallen is de gemeentelijke subsidie 

nodig om de eigen begroting van de lokale organisaties sluitend te maken. Veel van de activiteiten 

worden met zeer beperkte financiële middelen georganiseerd.  
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Daarnaast is ook de ondersteuning van de organisaties door bijvoorbeeld het Periodiek Overleg en de 

ambtelijke ondersteuning die de gemeente biedt van groot belang. 

Kortom: de gemeentelijke ondersteuning is voor veel van de maatschappelijke organisaties van groot 

belang, maar biedt de Deventer samenleving ook heel veel.  

 

Eigen kracht, sober en vertrouwen in burgers 

Het college heeft in 2013 een viertal overkoepelende thema’s vastgesteld: ‘de eigen kracht van burgers’, 

‘stedelijke structuurversterking’, ‘samenwerking in sterke ketens’ en ‘sober waar kan en uitgaan van 

vertrouwen in burgers. Thema’s die waarschijnlijk in 2014 en de jaren erna hun waarde blijven 

behouden. 

Het lijkt erop dat deze thema’s zijn ‘afgekeken’ van de NGO’s. Want ze zijn ons op het lijf geschreven. We 

laten onze eigen kracht zien (want een NGO runnen, vaak naast werk en gezin, vraag veel kracht), we 

versterken de stedelijke structuur (welke stad heeft zóveel NGO’s aan het werk, die elkaar allemaal 

kennen en versterken, mede dankzij de ondersteuning van de gemeente Deventer?), we werken samen 

én we doen dat zeer beslist sober, met heel veel vertrouwen in onszelf en al onze vrijwilligers in 

Deventer en in de landen waar we voor werken. 

De ondersteuning van de gemeente Deventer wordt door de organisaties ervaren als zeer waardevol en 

als een blijk van waardering voor de werkzaamheden van de vele vrijwilligers die er werkzaam zijn.  

Deventer Wereldstad doet dan ook een dringend beroep op u: ‘Think globally, act locally’. Deventer 

heeft een naam hoog te houden als stad die een open oog en hart heeft voor de wereld.  

De Stichting Deventer Wereldstad (in 2013 opgericht om nog meer verbindingen tussen de organisaties 

onderling en organisaties met andere instellingen/bedrijven in Deventer te kunnen leggen) hoopt dan 

ook dat de Gemeenteraad niet zal terugkomen op het besluit van 2013 om beleid en budget voor 

Internationaal Beleid voort te zetten.  

Vanzelfsprekend zijn wij van harte bereid over de inhoud van deze brief met u van gedachten te 

wisselen! 

 

Namens de ruim veertig maatschappelijke organisaties op het gebeid van Internationaal Beleid in 

Deventer,  

 

Karin Rutgers (SOSOI) 

Marije te Riele (Women Fund Tanzania) 

Ruud Boon (Stichting Kinderen van Uganda) 

Tonia Dabwe (Stichting Mineke Foundation) 

Monica Sluiseman (Bulungi Foundation) 
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