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Voorwoord
Beste collega’s en vrienden,
Het is ons, als covoorzitters van de UCLG-commissie Development Cooperation and City Diplomacy en als voormalig voorzitter van de
organisatie die het voortouw nam bij de voorbereiding van de nota, een genoegen u de UCLG beleidsnota Ontwikkelingssamenwerking
en Lokaal Bestuur aan te bieden.
De afgelopen decennia hebben lokale overheden en hun verenigingen hun betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking vergroot
en versterkt, met als doel bij te dragen aan de capaciteitsontwikkeling van lokale overheden, decentralisatie en lokale ontwikkelingsprocessen te faciliteren en te versterken, en bij te dragen aan armoedebestrijding en het realiseren van de internationale
ontwikkelingsdoelstellingen.
De donorgemeenschap heeft steeds meer erkenning voor de grote bijdrage van lokale overheden aan ontwikkeling. Deze nota beschrijft de verscheidenheid aan partnerschappen tussen lokale overheden en hun verenigingen en hun toegevoegde waarde, en laat
zien hoe zij andere interventies op het gebied van ontwikkelingssamenwerking aanvullen.
De nota beoordeelt de sterke punten en kansen van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, beschrijft de verschillende interventiemodellen en kijkt naar de noodzaak innovatieve benaderingen te blijven creëren en zich te richten op concrete en tastbare
resultaten en impact.
De beleidsverklaring geeft politieke aanbevelingen aan de internationale gemeenschap en de lokale overheden zelf. Het benadrukt de
noodzaak lokale en regionale overheden te erkennen als partners met een gelijkwaardige plaats in de internationale ontwikkelingssamenwerking en het vraagt om aanzienlijk meer financiële steun voor de programma’s van lokale overheden voor ontwikkelingssamenwerking, die op dusdanige manier ontworpen zijn dat ze aansluiten bij hun specifieke rol en bijdrage.
Het achtergronddocument geeft een diepere analyse. Deze langere versie is te vinden op de website van de werkgroep Capacity and
Institution Building (CIB) van UCLG. Hier vindt u ook de langere versies van de case studies die bij wijze van illustratie zijn opgenomen in dit document, en veel meer voorbeelden van de invloed van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en concrete en
tastbare resultaten op lokaal niveau ten behoeve van burgers.
De beleidsnota is het resultaat van een onderzoek onder leiding van de Federation of Canadian Municipalities (FCM) in samenwerking
met de CIB werkgroep en het World Secretariat van UCLG. UCLG-leden en partners hebben in verschillende consultatierondes hun
bijdrage geleverd aan deze nota, die in december 2012 werd aangenomen tijdens de UCLG World Council. De nota draagt bij aan de
gemeenschappelijke visie en positie van UCLG-leden en zal met name worden gebruikt als formele beleidsvisie voor internationale
advocacy.
We hopen dat we kunnen rekenen op uw steun en deelname om de uitdagingen aan te gaan die in de beleidsnota worden beschreven.
Met vriendelijke groet,

Gérard Collomb

Annemarie Jorritsma-Lebbink

Berry Vrbanovic
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Acroniemenlijst
ACB

Association Capacity Building (Capaciteitsopbouw van verenigingen)

ALAN

Association of Local Authorities in Namibia (Vereniging van Lokale Overheden in Namibië)

ALAT

Association of Local Government Authorities of Tanzania (Vereniging van Lokale Overheden in Tanzania)

ANAMM

Associação Nacional dos Municípios de Moçambique Nationale (Vereniging van Gemeenten van Mozambique )

CALM

Congresul Autoritatilor Locale din Moldova (Congres van Lokale Autoriteiten van Moldavië)

CACEM

Communauté d’agglomération du Centre de la Martinique (Gemeenschap van de Agglomeratie van het centrum van
Martinique)

CIB

Capacity and Institution Building Working Group (werkgroep voor de opbouw van capaciteit en instituties)

CIDA

Canadian International Development Agency (Canadees internationaal ontwikkelingsagentschap)

CLGF

Commonwealth Local Government Forum (Forum voor Lokale Overheden van het Gemenebest)

CUF

Cités Unies France (Verenigde Steden van Frankrijk)

DAC

Development Assistance Committee (Commissie voor Ontwikkelingsbijstand)

DCCD

Development Cooperation and City Diplomacy (Ontwikkelingssamenwerking en Diplomatie van Steden)

EU

Europese Unie

FCM

Federation of Canadian Municipalities (Federatie van Canadese Gemeenten)

FSPI

Foundation of the Peoples of the South Pacific International (Stichting van de Volkeren van de Zuidelijke Stille Oceaan)

GIS

Gemeentelijke internationale samenwerking

ICLD

International Centre for Local Democracy (Internationaal centrum voor lokale democratie)

KS

Kommunesektorens Organisasjon (Noorse Vereniging van Lokale en Regionale Overheden)

LGA

Local Government Association (Vereniging van Lokale Overheden, Verenigd Koninkrijk)

LGCP

Local Government Capacity Programme (programma voor capaciteit van lokale overheid)

MDG

Millennium Development Goals (Millenniumdoelstellingen)

MDP

Municipal Development Partnership (Partnerschap voor Gemeentelijke Ontwikkeling)

MPED

Municipal Partnership for Economic Development (Gemeentelijke Samenwerking voor Economische Onwtikkeling)

NGO

Niet-gouvernementele Organisatie

NSA–LA

Non-State Actors and Local Authorities (Niet-overheidsactoren en Lokale autoriteiten)

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PDM

Partenariat pour le Développement Municipal (Partnerschap voor gemeentelijke ontwikkeling)

SALGA

South African Local Government Association (Zuid-Afrikaanse Vereniging van Lokale Overheden)

SWALGA

Swaziland Local Government Association (Vereniging van Lokale Overheden van Swaziland)

UCLG

United Cities and Local Governments (Verenigde Steden en Lokale Overheden)

UWI

University of West Indies (Universiteit van West-Indië)

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNG International

Agentschap voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

ZILGA

Zimbabwe Local Government Association (Vereniging van Lokale Overheden van Zimbabwe)
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Achtergrond
Sinds de jaren 1980 hebben lokale overheden en hun verenigingen hun internationale ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten uitgebreid en verbeterd. De overkoepelende doelstelling was het ontwikkelen van de capaciteit van lokale
overheden om een leidinggevende rol te vervullen in sociale
en economische ontwikkeling, die armoede zal terugdringen
en sociale inclusie verbeteren. United Cities and Local Governments (UCLG), in zijn hoedanigheid van wereldorganisatie
die de belangen van de lokale overheden vertegenwoordigt,
heeft verenigingen van lokale overheden, steden en regionale autoriteiten samengebracht om samenwerking en een
consensus over ontwikkelingssamenwerking onder de leden
en partners te bevorderen.
Deze beleidsverklaring geeft het standpunt van de leden van
UCLG weer en vat de bevindingen samen van een uitvoeriger
beleidsdocument bedoeld om de bewustwording te vergroten
en te pleiten voor het belang van de lokale overheid in ontwikkeling ten aanzien van de internationale donorgemeenschap evenals de nationale, regionale en lokale autoriteiten.

Lokale overheden zijn de sleutel tot
ontwikkeling
De inwoners van steden, gemeenten en dorpen over de hele
wereld rekenen op lokale overheden om te voorzien in hun
basisnoden: onderdak, zuiver water, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en levensonderhoud — de bouwstenen voor
menselijke ontwikkeling. Tegen 2030 zal naar schatting twee
derde van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving
wonen, waarbij de grootste groei zich zal voordoen in Azië,
Afrika en Latijns-Amerika. In steden en gemeenschappen,
vooral in de middelgrote steden, komt een aantal nationale,
regionale en lokale uitdagingen samen en is de impact het
meest acuut. Dit heeft gemeentebesturen in de frontlinie
geplaatst van enkele van de meest dringende uitdagingen
waaraan de wereldgemeenschap het hoofd moet bieden en,
vaker wel dan niet, de weg doen wijzen naar de identificatie
en implementatie van innoverende oplossingen. Ongeacht
waar ze gevestigd zijn, vervullen lokale overheden drie brede
rollen:
• Zij vertegenwoordigen de stem, het leiderschap en de
“strategische visie” van hun gemeenschap;
• Zij verschaffen of organiseren lokale openbare diensten
die essentieel zijn voor het welzijn van de bevolking;
• Zij fungeren als katalysatoren en drijfkrachten voor het
lokale ontwikkelingsproces.
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Het ontbreken van een doeltreffende lokale overheidsstructuur die de levering van essentiële diensten kan plannen en
beheren en de relaties met verschillende partners coördineren, zet een enorme rem op het ontwikkelingsproces.
Lokale overheden zijn diep geworteld in het politieke,
economische en sociale weefsel van gemeenschappen. Dit
plaatst hen in een gunstige positie om op te treden als
bijeenbrengers van partners in de gemeenschap, zoals het
maatschappelijk middenveld, beleidsmakers, de privésector
en andere invloedrijke stakeholders. Via hun inspraaksystemen stellen lokale overheden burgers in staat om deel te
nemen aan open en transparante processen om lokale prioriteiten te identificeren en een grotere inbreng te hebben in
het ontwikkelingsproces.

Lokale overheden als ontwikkelingsactoren
Lokale overheden wereldwijd zijn betrokken bij talrijke vormen van samenwerking en partnerschap, die een groot aantal verschillende motieven en doelstellingen overspannen.
Daar waar sommige vormen van partnerschap en samenwerking gericht zijn op het versterken van lokale overheden en
hun instellingen, zijn andere gericht op het bijeenbrengen
van lokale partners (het maatschappelijk middenveld, de
burgers en de privésector) om hun bijdrage aan de sociale en economische ontwikkeling van hun gemeenschap te
ondersteunen. De vele vormen van samenwerking bewijzen
dat lokale overheden unieke vaardigheden, verantwoordelijkheden en middelen hebben die kunnen bijdragen tot
ontwikkelingssamenwerking.
Hoewel de betrokkenheid van de lokale overheid bij ontwikkelingssamenwerking dateert van decennia geleden zijn de
deelname en het engagement van de lokale overheid in het
ontwikkelingsdiscours en de beleidsdialoog veel recenter.
Het werk van UCLG en zijn leden heeft bijgedragen tot een
groter bewustzijn en grotere erkenning van de belangrijke
rol die lokale overheden vervullen in ontwikkelingssamenwerking en de nood om meer actief betrokken te zijn bij de
planning en implementatie van ontwikkelingssamenwerking.
Dientengevolge werden UCLG en zijn leden uitgenodigd om
deel te nemen aan de werkgroep voor hulpeffectiviteit van
de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (DAC) van de OESO
en het Forum voor Ontwikkelingssamenwerking van de Verenigde Naties, terwijl de voorzitter van UCLG zetelt in het
post-2015 VN-panel van eminente personen.

Het beleid voor ontwikkelingssamenwerking
van UCLG
UCLG en haar leden zetten zich in voor bewustmaking over
de belangrijke bijdrage die lokale overheden kunnen leveren
aan ontwikkelingssamenwerking. UCLG is overtuigd dat:
1. De internationale gemeenschap en nationale overheden
de belangrijke rol moeten erkennen die lokale overheden
spelen in ontwikkelingssamenwerking en hun inzet als
partners bij het plannen, implementeren en coördineren
van strategieën ter bevordering van sociale en duurzame
economische ontwikkeling moeten ondersteunen;
2. In een context van toenemende stedelijke groei en decentralisatie zijn lokale overheden ideaal geplaatst om
de behoeften en uitdagingen waaraan de burgers en hun
gemeenschappen het hoofd moeten bieden, te begrijpen
en eraan te beantwoorden, maar vaak missen ze de middelen om dat te doen. De internationale gemeenschap
moet garanderen dat er een adequate financiering wordt
verleend aan de lokale overheden, zodat zij hun vaardigheden, middelen en netwerken kunnen inzetten om ontwikkeling te ondersteunen;
3. Een sterke en doeltreffende lokale overheid is cruciaal
voor het waarborgen van democratische, welvarende en
veilige gemeenschappen en het oplossen van ontwikkelingsuitdagingen op lokaal, regionaal en mondiaal niveau; en
4. De bijdrage van lokale overheden en hun verenigingen
tot meer doeltreffende en duurzame ontwikkeling kan alleen waardevol zijn als zij gesterkt worden om deze rol te
spelen. Lokale overheden dragen bij tot de empowerment
en het eigenaarschap van ontwikkelingsinitiatieven door
lokale gemeenschappen die leiden tot een verhoogde
duurzaamheid van ontwikkelingssamenwerking.

Oproep tot actie
Nationale overheden, bilaterale donoren, multilaterale financiële instellingen en internationale organisaties worden
opgeroepen om:
• Lokale overheden en verenigingen van lokale overheden verder te erkennen als centrale ontwikkelingsactoren en hun medewerking, raadpleging en engagement
in nationale en sectorale beleidsdialogen over ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen;
• Adequate financiering te verlenen aan lokale overheden om deel te nemen aan ontwikkelingssamenwerking. Het voorstel is dat 20% van de internationale
ontwikkelingssamenwerking (die momenteel wordt
verleend in de vorm van budgetondersteuning en sectorwijde benaderingen) bestemd wordt om decentralisatieprocessen en de capaciteitsopbouw van de lokale
overheid te ondersteunen; en
• Te garanderen dat de wettelijke structuren en programmeringsmechanismen aanwezig zijn om lokale
overheden en/of verenigingen van lokale overheden
in staat te stellen tot direct beheer van internationale
samenwerkingsprogramma’s met een focus op het versterken van de capaciteit van de lokale bestuurssector,
het bevorderen van democratie op lokaal niveau en het
ondersteunen van decentralisatie.
Lokale overheden en verenigingen van lokale overheden
worden opgeroepen om:
• In dialoog te treden met donoren en nationale overheden om te waarborgen dat de behoeften en uitdagingen van de lokale overheden duidelijk begrepen en
ondersteund worden door relevante beleidslijnen en
programma’s;
• Te waarborgen dat gedecentraliseerde samenwerking,
gemeentelijke internationale samenwerking (GIS) en
association capacity building (ACB) goed gecoördineerd en ontwikkeld zijn in het kader van nationale
ontwikkelingsstrategieën die rekening houden met de
lokale culturele context, de prioriteiten van het land
en bestuurshervormingsprogramma’s;
• Te waarborgen dat de volledige verscheidenheid aan
stemmen van de gemeenschap wordt gehoord door
participatieprocessen in hun benadering van ontwikkelingssamenwerking te bevorderen; en
• Langdurige partnerschappen tussen lokale organisaties, bilaterale en multilaterale donoren te onderzoeken en te ontwikkelen, naast andere centrale stakeholders bij ontwikkeling, zoals het maatschappelijk
middenveld, om doeltreffende ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s te implementeren.

Beleidsverklaring van UCLG / Ontwikkelingssamenwerking en lokale overheden
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Beleidsnota van UCLG
Ontwikkelingssamenwerking
en lokale overheden

Inleiding1
“Gemeentelijke internationale samenwerking en
gedecentraliseerde samenwerking, partnerschap,
twinning, international diplomatieke
betrekkingen op lokaal niveau, stedenbanden,
en wederzijdse hulp door programma’s
voor capaciteitsopbouw en international
gemeentelijke solidariteitsinitiatieven, zijn een
belangrijke bijdrage aan de opbouw van een
vreedzame en duurzaam ontwikkelde wereld.”
Preambule van de UCLG Statuten
In een snel veranderende wereld, waarin nieuwe en ingewikkelde uitdagingen een sterke invloed hebben op de samenleving en op de ontwikkeling op lokaal niveau, wordt de rol van
de lokale overheid steeds meer als noodzakelijk ervaren om
deze uitdagingen het hoofd te bieden.
Sinds de jaren 1980, en met grotere mate in recentere jaren, zijn er samenwerkingsverbanden tussen “Noordelijke” en
“Zuidelijke” lokale overheden en hun verenigingen opgezet
om capaciteit te versterken en ontwikkeling te ondersteunen.
In de afgelopen tien jaar is het aantal nieuwe partnerschappen tussen lokale overheden van lagere of gemiddelde inkomenslanden (“Zuid-Zuid partnerschap”) gegroeid, vanuit de
gedachte dat de uitwisseling en het delen van uitdagingen
en ervaringen een zeer effectieve manier kunnen zijn om het
wederzijds leren te vergroten en zo bij te dragen aan het ontwikkelingsproces. Veel van de nieuwe banden hebben primair
een economische motivatie, ontstaan uit de wens om aangesloten te zijn op een snel ontwikkelende land, met toekomstige zakelijke mogelijkheden, en tegelijkertijd ook gericht op
ontwikkelingskwesties.

door lokale overheden”. Het is ook belangrijk op te merken
dat wanneer dit document verwijst naar lokale overheden, het
verscheidene bestuurslagen omvat, variërend van de gemeente
(eerste niveau) tot de provincie (tweede niveau) en de regio
(tweede of derde niveau, afhankelijk van het geval). Het is
echter ook belangrijk te constateren dat in sommige landen de
regionale overheden een verschillende rol hebben dan andere
lagen van de lokale overheid en bijvoorbeeld de rol kan spelen
van donoragentschap.
Er bestaat geen duidelijke definitie van ontwikkelingssamenwerking door lokale overheden. Het document van het Partnerschap van Busan (december 2011)2 belicht verscheidene
van de sleutelcomponenten van succesvolle duurzame ontwikkeling, waar lokale overheden een belangrijke rol spelen,
zoals duurzame groei, democratie en goed bestuur, armoedebestrijdingstrategieën en sociale bescherming. Daaraan kunnen kwesties toegevoegd worden als klimaatverandering, rampenbestrijding, individuele en collectieve veiligheid, cultuur,
mensenrechten, etc.
De rol van lokale overheden in ontwikkelingssamenwerking
kan vanuit twee heel verschillende oogpunten worden bezien,
die op het eerste gezicht strijdig lijken en die een creatieve
spanning toevoegen die door deze beleidsnotitie heenloopt.
Enerzijds beschikken lokale overheden en moeten zij beschikken over goede mogelijkheden tot lokaal zelfbestuur. Een belangrijk doel voor UCLG is dat er in elk land een positief wettelijk kader is voor internationale samenwerking tussen lokale
overheden. Anderzijds moet UCLG ervoor waken dat wanneer
lokale overheden en verenigingen van steden en gemeenten
significante en toenemende externe financiering zoeken en
krijgen voor hun internationale ontwikkelingssamenwerking,
de bijdrage van de lokale overheden positieve, rendabele en
aantoonbare resultaten bereikt.
Als gevolg van de huidige crisis overwegen verscheidene nationale overheden (en sommige lokale overheden) om hun langlopende financiële steun aan ontwikkelingssamenwerking door
lokale overheden te verlagen of zelfs volledig stop te zetten.

Lokale overheden gebruiken verschillende termen om de
vormen van samenwerking te beschrijven, bv. “gedecentraliseerde samenwerking”, “samenwerking van stad tot stad”,
“twinning” of “gemeentelijke internationale samenwerking”.
Voor Deze nota gebruikt de term “ontwikkelingssamenwerking

Daarentegen zijn ook positieve tendensen waar te nemen.
Verscheidene nieuwe vormen van samenwerking tussen lokale
overheden zijn ontstaan, zoals Zuid-Zuid- of driehoekssamenwerking. De huidige crisis heeft ertoe geleid dat de internationale gemeenschap en de donoren hun aanpak heroverwegen. In december 2011 bevestigde het Partnerschap van

1 Deze beleidsnota is een samenvatting van het achtergronddocument van
de UCLG beleidsnota over de lokale overheid en ontwikkelingssamenwerking
die kan worden geraadpleegd via de website van de CIB: www.cib-uclg.org. De
langere versie van de case studies, opgenomen in dit document, zijn ook te
vinden op dezelfde webpagina.

2 Het Partnerschap van Busan voor Effectieve Ontwikkelingssamenwerking
is de uitkomst van het High Level Forum on Aid Effectiveness in december
2011 in Busan (Korea)
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Busan voor Effectieve Ontwikkelingssamenwerking een welkome verschuiving in perspectief van “hulpeffectiviteit” naar
“ontwikkelingseffectiviteit”.
Gezien al deze veranderingen en ontwikkelingen besloten
het Development Cooperation and City Diplomacy Committee
(DCCD) van UCLG en de Capacity and Institution Building

Working Group (CIB) om een beleidsnota op te stellen rond
ontwikkelingssamenwerking en de lokale overheid om het
werk en de doelstellingen van UCLG te belichten. De leden
van UCLG werden geraadpleegd over alle belangrijke onderwerpen beschreven in deze beleidsnota.

Beleidsnota van UCLG / Ontwikkelingssamenwerking en lokale overheden
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1
Waarom de lokale overheid van
belang is
De leden van UCLG beseffen goed waarom de
lokale overheid zo belangrijk is. Als nationale
overheden en de internationale gemeenschap
overtuigd moeten worden om de internationale
ontwikkelingssamenwerking door lokale
overheden te steunen, is het echter van belang
enkele kernpunten te herformuleren.
De sleutelrollen die lokale overheden wereldwijd vervullen zijn:
• Zij vertegenwoordigen de stem, het leiderschap en de
strategische visie voor hun stad en voor de mensen die
zij vertegenwoordigen;
• Zij verschaffen of organiseren de lokale openbare diensten die noodzakelijk zijn voor het welzijn van de mensen en;
• Zij fungeren als de katalysatoren en drijfkrachten van
het lokale ontwikkelingsproces, in al zijn dimensies.
De lokale overheid wordt en zal steeds belangrijker worden
om vier met elkaar verbonden redenen:

1.

Decentralisatie en lokale democratie zijn
essentieel voor de toekomst;

In de afgelopen jaren is decentralisatiebeleid de norm geworden, ook al verschillen de systemen en de mate van democratie en lokaal zelfbestuur. De adoptie van de Raad van
Europa in 1986 van het Europees Handsvest inzake lokale
autonomie (inmiddels geratificeerd door 46 staten) gaf voor
het eerst formele internationale uitdrukking aan deze trend,
en veel van de principes van het Handvest zijn ook opgenomen in de Richtlijnen van Decentralisatie en Versterking van
Lokale Overheden, aangenomen door de Raad van Bestuur
van UN-Habitat in 2007.
Er zijn veel gezamenlijke redenen voor de trend van decentralisatie en lokale democratie. Er is breed aangetoond dat
overmatig centralisme niet efficiënt en effectief werkt.
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Tegelijkertijd zijn lokale overheden in staat om beter en
sneller in te spelen op de behoeften van de burgers en beslissingen inzake publieke diensten kunnen het beste dicht
bij de bron worden genomen. Decentralisatie gecombineerd
met lokale democratie maakt dat politieke diversiteit binnen
een land beter kan worden uitgedrukt, en maakt burgerparticipatie mogelijk. Daarnaast zijn stedelijk bestuur en management zowel complexer als belangrijker in de wereld van
vandaag en is daarvoorlokaal leiderschap nodig. Mits correct
uitgevoerd, verbetert decentralisatie de lokale en economische menselijke ontwikkeling.
Het is echter belangrijk op te merken dat een decentralisatie
alleen succesvol is, indien het proces effectief, gepland en
progressief is, waarbij voldoende competenties overgedragen
worden, zodat lokale overheden hun nieuwe rol kunnen uitvoeren. Tevens zijn de financiële middelen om menselijke en
technische capaciteiten te ontwikkelen op lokaal niveau van
belang alsmede het gedeelde bewustzijn opalle niveaus over
de principes van lokaal bestuur en inclusie.

2.

Lokale overheden staan dichter bij
de samenleving en zijn in staat om
burgerparticipatie en partnerschappen te
verzekeren

Door publieke participatie stellen lokale overheden de burgers in staat om deel te nemen aan open en transparante
processen om lokale prioriteiten te identificeren (bijv. strategische planning, ontwikkeling, dienstverlening, begroting,
etc.). Lokale overheden hebben beleid en integratiesystemen
nodig om ervoor te zorgen dat alle lagen van de samenleving
deel kunnen nemen aan de ontwikkeling van nieuw beleid.
Op deze manier stellen lokale overheden de burgers in staat
“het recht op de stad”uit te oefenen.
Deze publieke betrokkenheid maakt openbare instellingen
toegankelijker en meer verantwoordelijk, en het versterkt
het totale democratisch bestuurlijke systeem van het land.
Lokale overheden spelen ook een belangrijke rol in het samenbrengen van alle lokale actoren, met inbegrip van het
maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en andere instellingen van de publieke sector, om lokale ontwikkelingsprocessen te sturen, en om een grotere welvaart, sociale
rechtvaardigheid en integratie te bevorderen.

3.

Veranderende demografie en snelle
verstedelijking vragen om lokaal
leiderschap en bestuur

Of het nu gaat om stedelijke of rurale vestigingen, goed lokaal bestuur dat haar verscheidene rollen positief uitdraagt
is noodzakelijk. Dichtbevolkte en groeiende stedelijke gemeenschappen hebben een meer directe en dagelijkse behoefte aan, en zijn afhankelijk van, dienstverlening, infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling en relevante regelgeving
die voorgeschreven wordt door het stadsbestuur.
Het is dan ook geen toeval dat de wereldwijde trend naar
decentralisatie overeenkomt met de dubbele demografische
verandering – een snel toenemende wereldbevolking, geraamd op zeven miljard in 2011 en een nog snellere toename van de verstedelijking. In 2050, als de wereldbevolking
waarschijnlijk negen miljard inwoners telt, zullen 6,2 miljard
mensen leven in stedelijke gebieden en de plattelandsbevolking zal rond de 2,8 miljard liggen.
Ongeveer 90% van de verwachte stedelijke groei zal plaatsvinden in lage-inkomenslanden. Om succesvolle en duurzame
ontwikkeling wereldwijd te bereiken, zal de sleutel tot dit
succes liggen in de steden en gemeenten, vooral in “het zuiden”. Geconfronteerd met deze enorme stedelijke groei, zal
het probleem van huisvesting voor gezinnen met lage inkomens, met inbegrip van sloppenwijken, belangrijker worden
op de politieke agenda. Snel veranderende, complexe steden
en gemeenten vereisen bestuurlijke en administratieve vaardigheden als management, planning en leiderschap– waarbij
de leiders in contact staan met de samenleving en in staat
zijn om adequaat te reageren op de veranderende behoeften
van hun gemeenschap. Centrale overheden spelen een belangrijke rol in het creëren van stimulerende wettelijke en
financiële kaders - maar steden moeten een sterke mate van
lokaal zelfbestuur hebben om te ontwikkelen en te groeien.
Tegelijkertijd zal ook de plattelandsbevolking wereldwijd
blijven groeien. Plattelandsgemeenschappen en lokale overheden blijven met hun eigen uitdagingen geconfronteerd
worden, niet in het minst de hoge niveaus van armoede en
achterstand op het platteland, vaak vergezeld met ontvolking en krimp. Daarom zal het verkrijgen van bestuur, -ontwikkeling en -dienstverlening van goede kwaliteit op het
platteland zeer belangrijk blijven. De processen van verstedelijking hebben grote gevolgen, ook voor plattelandsgebieden waarmee ze economisch en sociaal verbonden zijn.

Kortom, de uitdagingen voor de leiders van de lokale overheid en overheden op alle niveaus in de lage inkomenslanden
zullen enorm zijn in de komende decennia. Ze zullen moeten
delen, leren en profiteren van de internationale samenwerking en ondersteuning. Het is in gemeenschappelijk belang
om hen daarin te helpen slagen.

4.

Lokale overheden zijn de leiders en
katalysatoren van lokale ontwikkeling

Impliciet in alle hierboven genoemde onderwerpen is het feit
dat lokale overheden vitale leiders, katalysatoren en agenten
van duurzame en geïntegreerde economische en menselijke
ontwikkeling zijn – met inbegrip van de sociale, ecologische
en culturele dimensies. Als een essentieel onderdeel van
deze “ontwikkelings”-rol, moeten lokale overheden natuurlijk een gunstig klimaat voor goede kwaliteit en investeringen voor lange termijn garanderen – voor zowel private als
publieke actoren. Beleggers, lokaal of internationaal, verlangen zekerheid van eigendomsrechten, en derhalve effectieve
kadasters, kadastrale administratie en solide stedenbouwkundige plannen. De fysieke infrastructuur (wegen, water,
afvalwaterzuivering, elektriciteit en internet toegang) moet
worden verstrekt, evenals goede vervoersmiddelen het lokaal
economisch klimaat beïnvloeden. Lokale overheden moeten
ook effectieve richtkaders en beleid hebben omtrent het milieu, de volksgezondheid, bedrijfsvergunningen, lokale belastingen en vele andere zaken om de economische activiteit
te stimuleren.
Maar deze ontwikkelingsrol betekent ook voldoende aandacht
voor sociale, fysieke en economische “infrastructuur”, met
inbegrip van een doeltreffend systeem van beleidsvorming
en planning, en de levering van essentiële publieke diensten
voor burgers, in het bijzonder voor de meest behoeftigen.
Afvalbeheer, water, sanitaire voorzieningen, sociale huisvesting, vervoer, basisonderwijs en gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld voornamelijk of vaak lokale overheidsdiensten die
grote invloed hebben op de kwaliteit van leven van de armste lagen van de samenleving – en helpen te voldoen aan de
internationale ontwikkelingsdoelstellingen op lokaal niveau.
Bij deze rol van katalysator zijn “territoriale coalities” van
alle belangrijke lokale actoren betrokken – waaronder de
private sector, universiteiten en onderwijsinstellingen, en
lokale maatschappelijke organisaties. Democratisch lokaal
bestuur is in de beste positie om deze coalitie te ontsluiten.

Beleidsnota van UCLG / Ontwikkelingssamenwerking en lokale overheden
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Gemeentelijke markten als openbare voorziening voor
lokale sociale en economische ontwikkeling
Tussen 2009 en 2011 vond een uitwisseling plaats tussen
het gemeentelijke marktinstituut van Barcelona en de gemeente Medellín (Colombia), voor de uitvoering van een
integraal ontwikkelingsplan van winkelcentra en markten.
Het project ging van start op verzoek van de stad Medellín om de gemeentelijke markten in te richten volgens
het model van de stad Barcelona.
De partners analyseerden de marktplaatsen vanuit het
perspectief van openbare dienstverlening; als openbare
voorziening waar basisdiensten (beschikbaarheid van
voedsel), het bedrijfsleven (ondernemers) en sociale
cohesie (het bijeenkomen van burgers) worden gecombineerd. Het uiteindelijke doel van het project was om
de lokale economische ontwikkeling een impuls te geven,
waarbij de rechten van de burgers werden gegarandeerd.
De technische samenwerking richtte zich op de verbetering van de infrastructuur van winkelcentra en gemeentelijke markten om zo hun bereikbaarheid te vergroten.
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De samenwerking gaf tevens ondersteuning aan de versterking en empowerment van de vereniging van ondernemers om voor hogere inkomsten en duurzaamheid voor
kleinere verkopers te zorgen. Tot slot werd de gemeente
ondersteund bij het scheppen van een juridisch kader om
de rechten en behoeften van de burgers en marktkooplui
te garanderen en ook buurten erbij te betrekken.
Aan het einde van het samenwerkingsproject waren verbeteringen in de commerciële structuur, de toegankelijkheid
en de veiligheid waar te nemen. Deze resultaten waren
een belangrijke stap voorwaarts voor het verbeteren van
de commerciële, toeristische en culturele kant van het
stadscentrum van Medellín.
Ondanks de politieke, economische en sociale verschillen
delen beide steden dezelfde visie om hun sociale en economische omgeving te verbeteren. Hoewel de formele uitwisseling is beëindigd, gaan beide steden door met de
samenwerking.
Bron: Gemeente Barcelona, Spanje

2
Internationale samenwerking
en partnerschappen van lokale
overheden
Lokale overheden, en hun verenigingen,
werken sinds decennia samen in internationale
partnerschappen, vanuit verschillende motieven
(vrede, begrip, solidariteit, economische
welvaart, inzet voor ontwikkeling en de
Millenniumdoelstellingen – MDG’s) en op
verschillende manieren, die geëvolueerd zijn en
dat nog steeds doen.
Zoals hierboven beschreven zijn er vooral sinds de jaren
1980, en in grotere mate in meer recentere jaren, partnerschappen tussen lokale overheden en hun verenigingen (“Noord-Zuid” en “Zuid-Zuid”, evenals triangulair)
opgezet om de capaciteit te versterken en ontwikkeling
te ondersteunen.

Zuid-Zuid-samenwerking tussen lokale overheden
en hun verenigingen
Het slotdocument van Busan legt grote nadruk op ZuidZuid-samenwerking en driehoekssamenwerking (NoordZuid-Zuid). In paragraaf 14 staat:
De huidige complexe architectuur voor ontwikkelingssamenwerking is geëvolueerd vanuit het Noord-Zuid-paradigma. Te onderscheiden van de traditionele relatie tussen
hulpverleners en ontvangers, zijn een aantal ontwikkelingslanden en opkomende economieën belangrijke leveranciers
geworden van Zuid-Zuid-ontwikkelingssamenwerking... Zij
nemen in toenemende mate de verantwoordelijkheid op
zich om ervaringen te delen en samen te werken met andere
ontwikkelingslanden.
De trend van “Zuid-Zuid”-samenwerking (geografisch niet
altijd een accurate benaming) heeft twee dimensies. De
eerste is de wens van opkomende landen een sterkere internationale rol te spelen; de tweede is het bredere concept
dat landen met vergelijkbare ontwikkelingsuitdagingen, of

waarvan een partner onlangs vergelijkbare problemen heeft
gekend, evenveel of meer van elkaar kunnen leren dan van
andere “meer ontwikkelde” landen. Deze aanpak is met
name relevant voor lokale overheden, wier partnerschappen een nuttig en flexibel instrument kunnen zijn voor een
dergelijk wederzijds peer-to-peer leerproces.
Zuid-Afrika - steun voor partner verenigingen van
lokale overheden
Zuid-Afrikaanse lokale overheden en hun vereniging, SALGA, spelen een steeds grotere rol in driehoeks- en ZuidZuid-samenwerking. Verschillende programma’s van lokale
overheden bevatten een Noord-Zuid-Zuid (driehoeks) combinatie. In het P3-programma bijvoorbeeld (gefinancierd
door de EU en de Zweedse Ontwikkelingsorganisatie) zijn
verenigingen van lokale overheden uit Zweden, Zuid-Afrika,
Botswana en Namibië betrokken, evenals 25 gemeenten uit
de drie landen in zuidelijk Afrika, die samenwerken aan
transparant lokaal bestuur en economische ontwikkeling.
SALGA heeft bewust gekozen voor een meer strategische rol
in ontwikkelingssamenwerking. Naast de partnerschappen
met “noordelijke” verengingen van lokale overheden, zoals
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de LGA
(VK), die ondersteuning geven voor de eigen ontwikkeling
van SALGA, heeft SALGA de verantwoordelijkheid op zich
genomen om andere verengingen van lokale overheden in
zuidelijk Afrika te helpen, via afspraken met verengingen
zoals ALAN (Namibië), BALA (Botswana), ANAMM (Mozambique), ZILGA (Zimbabwe) en SWALGA (Swaziland). De
thema´s waarop ondersteuning en uitwisseling worden
geboden, zijn onder andere:
•

Het delen van informatie, kennis en ervaringen via
thematische workshops, seminars, enz.

•

Ontwikkeling van partnerschappen tussen gemeenten (bijvoorbeeld via het P3-programma)

•

Verbetering van het interne bestuur, alsmede dialoog, lobby en afspraken over bestuur (bijvoorbeeld, SALGA helpt SWALGA en ALAN met hun interne bestuur via het ARIAL programma3).

3 Financieel ondersteund door de Europese Commissie en geïmplementeerd door VNG International in samenwerking met Commonwealth Local
Government Forum (CLGF), Partenariat pour le Développement Municipal
(PDM), Municipal Development Partnership (MDP), University of West Indies (UWI) en Foundation of the Peoples of the South Pacific International
(FSPI).

Beleidsnota van UCLG / Ontwikkelingssamenwerking en lokale overheden



15

Brazilië – een nieuw programma voor Zuid-Zuidsamenwerking tussen lokale overheden
Latijns-Amerikaanse steden en lokale overheden spelen
een steeds belangrijker rol in ontwikkelingssamenwerking, zowel met partners in de regio als met partners in
andere continenten.
In februari 2012 zette de Braziliaanse regering een belangrijke stap met de lancering van haar nieuwe ZuidZuid-programma voor gedecentraliseerde technische
samenwerking, dat een breed scala aan thema’s omvat,
zoals gezondheid, onderwijs, milieu, klimaatverandering, beroepsopleidingen en capaciteitsversterking, om
de Millenniumdoelen te bereiken. Het programma is bedoeld voor Braziliaanse subnationale overheden, samen
met internationale partners uit ontwikkelingslanden, en
biedt financiering van maximaal US $ 200.000 voor een
éénjarig project.
Bron: UCLG beleidsnota inzake Ontwikkelingssamenwerking
en Lokale Overheden (achtergronddocument) (2013)
De partnerschappen nemen heel wat verschillende vormen aan, als bilaterale partnerschappen, multilaterale
programma’s en netwerkpartnerschappen. De partnerschappen kunnen gericht zijn op het opbouwen van de interne (institutionele) capaciteit van lokale overheden of
verenigingen van lokale overheden of hoofdzakelijk een
externe focus hebben, bijvoorbeeld op lokale ontwikkelingsstrategieën en -partnerschappen, of op de lokale dimensie van mondiale kwesties zoals klimaatverandering.
Naast deze internationale partnerschappen bevorderen
lokale overheden internationale ontwikkeling vaak ook op
andere manieren, bijvoorbeeld via financiële steun aan
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) voor lokale
ontwikkeling of door programma’s die het burgerbewustzijn van en de steun aan ontwikkelingssamenwerking en
de MDG’s vergroten. Deze beleidsnota is echter specifiek
gericht op die vormen van partnerschap en samenwerking
waarbij het hoofddoel ligt in het aanpakken van de ontwikkelingsbehoeften van gemeenten in een of meerdere
partnerlanden met een laag inkomen.
De financiering is uiteraard van cruciaal belang voor allerlei vormen van samenwerking. Kleinschalige partnerschappen kunnen worden gefinancierd en gehandhaafd
tegen een relatief lage kostprijs, waarbij de inhoud vooral
cultureel is. Maar indien het doel is om een belangrijke en
duurzame bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces, dan worden de kosten een belangrijke factor.
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Sommige grotere steden en lokale overheden beschikken
over voldoende politieke wil, financiële middelen, steun
vanuit de bevolking en juridische grondslag om bij te dragen met hun eigen middelen. Maar deze combinatie is niet
altijd aanwezig en daarom is de rol van externe financiers
vaak cruciaal. In verschillende “noordelijke” landen hebben in de afgelopen decennia nationale ministeries voor
ontwikkelingssamenwerking financiële bijdragen aan programma’s voor capaciteitsopbouw van lokale overheden
verstrekt. In dit soort ontwikkelingssamenwerking dat
externe financiering ontvangt, is er een sterkere behoefte
om de bijdrage van lokale overheden te integreren in bredere nationale en internationale beleidskaders.
Ook is er in de afgelopen 20 jaar financiële steun beschikbaar gemaakt door internationale organisaties, in het
bijzonder via onderdelen van de Verenigde Naties (VN)
familie (bijvoorbeeld het UNDP ART-programma) en de Europese Unie (EU). De EU heeft steun verleend aan een mix
van stedelijke netwerkuitwisselingen (URB-AL, CIUDAD),
capaciteitsontwikkelingen van verenigingen van lokale
overheden (ARIAL) en andere acties van lokale overheden
via het programma Non-State Actors and Local Authorities, (NSA-LA).

Focus, modellen en financiering van
ontwikkelingssamenwerking van lokale
overheden
Sinds de jaren 1980 financiert een aantal Europese
regeringen, evenals Canada - via hun ministeries of organisaties voor ontwikkelingssamenwerking - programma’s voor lokale partnerschappen en ontwikkelingssamenwerking. In grote lijnen bestaan er drie belangrijke
financieringsmodellen:
1. Lokale voortrekkersrol
In sommige landen, zoals Frankrijk, Spanje en Italië,
komt een omvangrijke hoeveelheid middelen uit het eigen
lokale of regionale budget. Dit kan via tenders aangevuld worden met nationale fondsen van het ministerie
van ontwikkelingssamenwerking of het agentschap voor
ontwikkelingssamenwerking (in Frankrijk gaat het om een
aanzienlijk bedrag). Landelijke verenigingen van lokale
overheden kunnen de informatie-uitwisseling en de coördinatie organiseren. In andere gevallen krijgen lokale
overheden fondsen die op nationaal niveau ter beschikking worden gesteld en dragen zijzelf kleine bedragen bij
uit eigen lokale middelen (bijvoorbeeld in Denemarken,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk).

In het algemeen worden in deze landen partnerschappen
vrijelijk opgericht en beide partners stellen de prioriteiten van deze samenwerking vast. Deze partnerschappen zijn over het algemeen sterk verankerd in de lokale
overheid en krijgen brede steun van het maatschappelijk
middenveld. De coördinatie met andere partners blijft een
aandachtspunt.
2. Coördinatie en uitwisseling van good practices
In andere landen coördineert de vereniging van lokale
overheden een breder programma van internationale gemeentelijke samenwerking, gefinancierd door de nationale
overheid. In deze gevallen kanaliseert de vereniging de
fondsen voor samenwerking van stad tot stad naar de gemeenten in het eigen land en zorgt voor training van de
partners van beide zijden van het partnerschap om tastbare resultaten te bereiken. Dit is bijvoorbeeld het geval
in België, Finland en Zweden. De overheid kan tevens een
ander deel rechtstreeks overmaken naar lokale overheden.
Soms is er sprake van enige cofinanciering van de lokale en
regionale overheden zelf.
3. Op basis van programma’s: afstemming en focus
In een paar gevallen heeft de nationale overheid de vereniging van lokale overheden belast om de activiteiten
uit te voeren namens de gemeenten. Dit is een relatief
nieuw model, dat gebruikt wordt in Nederland en Canada.
In beide landen wordt gemeentelijke expertise gebruikt,
terwijl de vereniging het programma coördineert, implementeert en beheert. In dit nieuwe model kan de overheid
de betrokkenheid van de gemeenten op gecoördineerde
wijze waarborgen en zorgen voor een meer geïntegreerde
benadering van ontwikkeling, met een duidelijke focus op
prioriteiten en verwachte resultaten en impact.

Coördinatie en synergie tussen de verschillende overheidsniveaus kan helpen bij het genereren van gezamenlijke
actie met alle belanghebbenden en biedt nationale
overheden een breed scala aan ervaringen om te reageren op problemen, uitdagingen of rampen die een lokale
of regionale impact hebben. Daarom stellen nationale
overheden middelen ter beschikking voor gemeentelijke
internationale samenwerkingsprogramma’s, om ervoor te
zorgen dat de partnerschappen onderdeel zijn van een
breed professioneel programma, in een kader van duidelijke thema’s en doelstellingen, met duidelijke resultaten
en impact, in lijn met het ontwikkelingsbeleid en de prioriteiten van de centrale overheid en gecoördineerd met
de ambassades of NGO’s die actief zijn in het partnerland.
Lokale en regionale overheden werken ook tesamen met
multilaterale organisaties en nationale overheden met het
oog op het vergroten van de impact van hun ontwikkelingssamenwerking. Het is echter belangrijk op te merken
dat gbij deze programma’s de algemene doelstellingen
meer “top-down” worden vastgesteld, waardoor het een
grotere uitdaging is de behoeften van de partner in te
passen in reeds gedefinieerde prioriteiten om zo te zorgen
voor werkelijke ownership en een echte voortrekkersrol.
Individuele partnerschappen hebben over het algemeen
meer autonomie om de omvang van de actie te bepalen,
zijn flexibeler en kunnen zorgen voor partnerschappen op
lange termijn.
Bron: UCLG beleidsnota inzake Ontwikkelingssamenwerking
en Lokale Overheden (achtergronddocument) (2013) en
PLATFORMA (2013)

Financiering en Modellen
Deze verschillende financieringsmodellen impliceren ook
een verschil in hoe lokale overheden beginnen met ontwikkelingssamenwerking. In sommige landen stimuleert
de nationale overheid steun van lokale overheden voor
decentralisatieprocessen en bevordert zij de coördinatie
en afstemming, met inachtneming van de lokale voortrekkersrol en ownership van deze peer-to-peer projecten. In
andere gevallen gaat het om zelfstandige partnerschappen die niet zijn geïntegreerd in een breder programma.

Beleidsnota van UCLG / Ontwikkelingssamenwerking en lokale overheden
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3
De bouwstenen van
ontwikkelingssamenwerking
door lokale overheden
De belangrijkste doelen, methodologie,
motivaties, beginselen en andere
sleutelelementen zijn de bouwstenen van de
praktijk van ontwikkelingssamenwerking door
lokale overheden.

Methodologie
De samenwerking tussen lokale overheden is gebaseerd op
het leren van elkaar, en op het uitwisselen van good practices binnen een interventiestrategie. Dit bijzondere kenmerk
onderscheidt de samenwerking tussen lokale overheden van
alle andere vormen van internationale samenwerking. Deze
aanpak kan lokale coalities voor ontwikkeling doen ontstaan,
indien de samenwerkingsdynamiek alle lokale actoren integreert (met inbegrip van het maatschappelijk middenveld en
de private sector). Samenwerking tussen lokale overheden
maakt ook wederzijdse begeleiding en ondersteuning op langere termijn mogelijk, hetgeen de duurzaamheid van samenwerkingsprogramma’s garandeert.

Deze bouwstenen zijn zijn in de volgende hoofdpuntensamen
te vatten:

Belangrijkste motivaties voor lokale
overheden om deel te nemen aan
ontwikkelingssamenwerking

Doelen

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling;
• Een bijdrage leveren aan het naleven van elementaire
mensenrechten en de MDG’s;
• Gemeenschappelijk belang bij het aanpakken van mondiale crises;
• Problemen aanpakken die voortvloeien uit de bevolkingsgroei en de verstedelijking;
• De ontwikkeling van middelen en capaciteit;
• Partnerschappen met meerdere actoren bevorderen;
• Economisch voordeel creëren op langere termijn;
• Werken met diasporagemeenschappen;
• De professionele ontwikkelingkansen vergroten; en
• Een positief internationaal imago ontwikkelen voor de
lokale overheid.

• De rol en de plaats van lokale ontwikkeling in ontwikkelingsstrategieën versterken;
• De territoriale coördinatie van ontwikkelingssamenwerkingacties bevorderen, zodat zij een zo groot mogelijke
positieve impact hebben op het verbeteren van de levensomstandigheden van burgers;
• Referenties vastleggen voor het meten van ontwikkelingssamenwerkingprestaties bij lokale overheden
(benchmarking);
• Goed lokaal bestuur versterken en ondersteunen, zodat
de lokale overheid haar ontwikkelingstaken beter kan
uitvoeren (ontwikkeling van sterke lokale overheidsinstellingen, overheidsdiensten, participatie van de civiele samenleving aan ontwikkeling, enz.);
• Effectieve decentralisatie ondersteunen; bouwen aan de
capaciteit van de lokale overheid om nieuwe rollen te
vervullen, de toegevoegde waarde van verenigingen van
lokale besturen in de beleidsvorming en –implementatie
maximaliseren;
• De capaciteit van de lokale overheden verbeteren om de
impact van mondiale uitdagingen, bv. klimaatverandering, cultuur, mensenrechten, enz., op de lokale ontwikkeling aan te pakken,; en
• De capaciteit van de verenigingen van lokale besturen
versterken om hun leden te ondersteunen bij het bewerkstellen van lokale ontwikkeling (bv. als verdediger
en onderhandelaar, bevorderaar van opleiding en good
practices).
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Sleutelelementen
Naast deze motivaties kunnen we een aantal sleutelelementen identificeren die succesvolle ontwikkelingssamenwerking
door lokale overheden ondersteunen en nauw verbonden zijn
met de beginselen van het document van Busan:
• Mede-eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid voor
de activiteiten en resultaten;
• Realistische doelstellingen en een gedeelde verbintenis
tot verantwoording voor de resultaten;
• Transparantie en openheid tussen de partners en naar
de lokale gemeenschappen toe;
• Samenwerking wordt politiek gesteund, maar sluit niet
aan bij de partijpolitiek;

• Gedeeld engagement om te garanderen dat kennis wordt
verspreid, ook door middel van de verenigingen van
lokale besturen en andere vectoren om het effect te
versterken.

Wederkerigheid in partnerschappen:
participatieve stedelijke planning voor de
inrichting van groene ruimte
De gemeente Skellefteå (Zweden) en de gemeenteraad
van Jinja (Oeganda) hadden beide concrete plannen voor
de inrichting van de groene ruimte, en beide gemeenten kregen te maken met de uitdaging hoe burgers te
betrekken en een gevoel van ownership te creëren. Hun
samenwerking richtte zich op capaciteitsversterking van
beide steden op het gebied van participatieve stedelijke
planning. In beide steden werden peer-to-peer uitwisselingen en participatieve workshops georganiseerd.

Met een voorbereidend onderzoek werd de participatie
van alle belanghebbenden gegarandeerd. De uitdaging
van burgerparticipatie werd samen met Zweedse en Oegandese belanghebbenden gedefinieerd (kinderen in het
basisonderwijs, kerken, vertegenwoordigers van lokale
gemeenschappen), die ook deelnamen aan de workshops waarin de herinrichting van de groene ruimte werd
gepland.
De samenwerking leidde tot een verbetering van verschillende aspecten van parken, bijvoorbeeld de sanitaire voorzieningen, toegankelijkheid, het beheer van de
groene ruimte, veiligheid en het gebruik van het gebied.
Dit voorbeeld laat zien hoe twee gemeenten, die zich voor
dezelfde uitdagingen zien gesteld, samen met elkaar tot
oplossingen kunnen komen, wat voordelig is voor beide
deelnemers aan het partnerschap.
Bron: ICLD, Zweden

Beleidsnota van UCLG / Ontwikkelingssamenwerking en lokale overheden
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4
Sterke punten, kansen
en aandachtspunten van
ontwikkelingssamenwerking
door lokale overheden
Voornaamste sterke punten van
ontwikkelingssamenwerking door lokale
overheden
• In tegenstelling tot projectkantoren, werkt ontwikkelingssamenwerking van lokale overheden via bestaande
structuren: lokale overheden zijn legitieme, centrale
overheidsinstellingen voor de lange termijn;
• De partnerschappen maken gebruik van de unieke diepgaande kennis die lokale overheden hebben van:
»» Verantwoordelijkheden als leveranciers van concrete
basisdiensten om de levenskwaliteit van lokale gemeenschappen te verbeteren
»» Instellingen die verantwoording verschuldigd zijn
aan de burgers
»» De implementatie en verdediging van een
decentralisatiebeleid;
• Het vermogen van lokale overheden om banden te
scheppen tussen het lokale maatschappelijk middenveld
van de partners; en
• Het potentieel voor leren van gelijken (peer-to-peer).

Voornaamste kansen voor
ontwikkelingssamenwerking van lokale
overheden
• De groeiende wereldwijde tendens naar democratische
decentralisatie. De toenemende verstedelijking zal leiden tot verhoogde behoeften aan diensten. De lokale
overheden zouden moeten worden voorbereid op deze
uitdagingen, om zo te kunnen voldoen aan de verwachtingen van burgers. Beroepsorganisaties die de politieke en technische dimensies van deze context van binnenuit begrijpen, kunnen dit proces steunen;
• De internationale gemeenschap is zich steeds meer bewust van de rol van lokale overheden in ontwikkelingssamenwerking, heeft zich in de laatste jaren steeds
meer gericht op lokale overheden en zou dat kunnen
blijven doen.
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Lokale overheden hebben een belangrijke rol te vervullen in de post-2015 mondiale ontwikkelingsdoelen.
In het verleden lag de focus op “wat er moet worden
gedaan”, de nieuwe ontwikkelingsdoelen zullen de focus moeten leggen op “wie moet optreden en gesteund
worden”. Met het oog op het behalen van doelstellingen
waren de lokale overheden een belangrijke belanghebbende bij de MDG’s, die meer betrokken zou moeten worden bij het vastleggen van de nieuwe doelstellingen om
zo meer resultaten te kunnen behalen; en
• Donoren zijn gevoelig voor de stem van “het Zuiden”,
maar de stem van de lokale overheden van het “Zuiden”
is nog niet sterk genoeg; hieraan kan gewerkt worden
door ze eigenaarschap te geven over samenwerkingsprogramma’s waarin hun prioriteiten gerespecteerd
worden. Verenigingen van lokale overheden zouden
gesterkt moeten worden om voor hun leden te pleiten
in nationale en internationale dialogen over ontwikkelingsprioriteiten. Daarom is Association Capacity
Building, waarbij de ene vereniging de andere coacht,
een goed mechanisme om “de stem van het Zuiden” te
ontwikkelen.

Praktijken uitwisselen in Nicaragua
Het nauwgezet volgen van bepaalde projecten in een
programma kan leiden tot de identificatie van goede
(en slechte) praktijken. Deze kunnen daarna worden
gedeeld met andere gemeenten. Op die manier wordt
het leerproces van de gemeenten versneld.
In Nicaragua hebben ze dit ervaren. Nueva Guinea (met
steun van partnergemeente Sint-Truiden, België) experimenteerde met een biogasinstallatie en ecologische
toiletten, naast een groot aantal andere milieumaatregelen. Andere steden, zoals Ciudad Darío (partnergemeente van Lommel, België) en Santo Tomás (partnergemeente van Mol, België) legden een studiebezoek af
aan Nueva Guinea.
De andere gemeenten gebruikten de voorbeelden van
Nueva Guinea en pasten ze aan aan hun eigen situatie.
Als resultaat is de prijs per ecologisch toilet aanzienlijk gedaald. Nieuwe praktijken werden op hun beurt
weer gedeeld met Nueva Guinea. Deze interactie heeft
geleid tot een efficiëntere uitvoering van het project.
Bron: VVSG, België

Voornaamste zwakke punten
voor de effectieve uitvoering van
ontwikkelingssamenwerking van lokale
overheden
• De financieringsprogramma’s van donoren worden beheerst door regels die niet altijd aangepast zijn aan de
realiteit van lokale overheden, daar zij eerder ontwikkeld zijn door donoren dan door lokale overheden. Dit
maakt eigenaarschap van en verantwoording door beide
partners moeilijk.
• De praktijk van de geprefereerde budgetsteun door donoren bij het toepassen van de aanbevelingen van de
Verklaring van Parijs en de Actieagenda van Accra leidt
tot recentralisatie van overheidsbudgetten ondanks het
wettelijke decentralisatiekader. Dit vormt een bedreiging voor lokaal eigenaarschap;
• Gebrek aan financiële middelen voor ontwikkelingssamenwerking door lokale overheden; en
• Een onaangepast wettelijk kader op nationaal niveau
voor samenwerking.

Om de zwaktes te verhelpen, zouden UCLG en haar leden:
• Duidelijke focuspunten en doelen moeten hebben in hun
programma’s en evaluatiesystemen;
• De instrumenten moeten verschaffen die ondersteunend
kunnen zijn aann het publieke beleid van samenwerking
tussen lokale overheden;
• Moeten zorgen voor professionele afdelingen voor internationale samenwerking binnen de lokale overheden en
binnen de verenigingen van lokale besturen;
• Burgereducatie over de waarde van samenwerking voor
ontwikkeling door lokale overheden moeten geven;
• Meer programmagebaseerde benaderingen moeten ontwikkelen, met duidelijke monitoring- en evaluatiemiddelen en indicatoren voor de impact; en
• Informatie-uitwisseling over projecten en programma’s
onder de leden van UCLG moet verbeteren via de CIB
werkgroep.

Bovenstaande punten zijn hoofdzakelijk problemen in verband met de nationale financiële en wettelijke kaders in
plaats van zwaktes in de manier waarop de lokale overheden
te werk gaan. Donoren worden opgroepen om te kijken naar
deze kwesties.
Zwakke punten die door de lokale overheden zelf verholpen
kunnen worden, zijn onder meer:
• De meeste partnerschappen tussen lokale overheden
hanteren een onvoldoende systematische aanpak. Hierdoor is er een concentratie van partners in sommige
lokale overheden, terwijl anderen gebrek hebben aan
steun of geen partners hebben die hen steunen;
• De prioriteiten van de partners van “het Zuiden” worden
niet altijd voorop gesteld. Het eigenaarschap van programma’s blijft een discussiepunt;
• De partners kunnen lijden onder een gebrek aan continuïteit wegens politieke veranderingen;
• Veel partnerschappen lijden door een gebrek aan
professionalisme:
»» Te weinig resultaatgerichtheid
»» Het werk en de resultaten zijn te weinig strategisch
of overdraagbaar
»» Gebrekkige monitoring en evaluatie;
• Veel partnerschappen genieten niet voldoende steun
vanuit de lokale bevolking; en
• Partnerschappen tussen lokale overheden missen coördinatie en blijven fragmentarisch.

Beleidsnota van UCLG / Ontwikkelingssamenwerking en lokale overheden
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Intergouvernementeel overleg en erkenning van
lokale overheden in Moldavië
De decentralisatie in Moldavië is in een stroomversnelling
geraakt na een zeer trage start. Het land is sinds september 2012 bezig met de implementatie van een «Nationale Decentralisatiestrategie», die hervormingen van de
dienstverlening en de financiering van lokale en regionale
overheden met zich meebrengt. Twee parlementaire commissies houden toezicht op de uitvoering van de strategie
door de overheid.
Sinds 2010 heeft Moldavië een sterke vereniging van lokale overheden, die niet is aangesloten bij een politieke
partij, het Congres van lokale autoriteiten van Moldavië - CALM. Om CALM’s positie als legitieme en gerespecteerde stem van de Moldavische lokale overheden te
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consolideren, werkt de Noorse Vereniging van Lokale en
Regionale Overheden (KS) samen met CALM aan haar capaciteitsversterking. Sinds de start van de samenwerking
met KS is het aantal leden van CALM gestaag toegenomen
van ongeveer de helft van de 898 gemeenten en 32 regio’s van het land tot ongeveer tweederde van alle lokale
overheden.
Door regelmatig en gestructureerd overleg met de leden
over decentralisatie, heeft CALM zich weten te positioneren als overlegorgaan van lokale overheden. De vereniging
komt regelmatig bijeen met ministeries en parlementaire
commissies om te praten over de decentralisatie. CALM’s
opinie wordt geregeld gecommuniceerd via radio-uitzendingen en krantenartikelen.
Bron: KS, Noorwegen

5
De rol van lokale overheden in
effectieve ontwikkeling
UCLG steunt een groot aantal van de
hoofdpunten van het document van het
Partnerschap van Busan (december 2011), met
inbegrip van het voorstel om te evolueren van
hulpeffectiviteit naar ontwikkelingseffectiviteit.
Het document van Busan bewerkt de beginselen die werden
uiteengezet in de Verklaring van Parijs over hulpeffectiviteit van 2005 tot:
• Eigenaarschap en ontwikkelingspr ior iteiten door
ontwikkelingslanden;
• Focus op resultaten;
• Inclusieve ontwikkelingspartnerschappen; en
• Transparantie en verantwoording tegenover elkaar
UCLG moedigt de actoren in internationale ontwikkelingssamenwerking aan om de praktijken van ontwikkelingssamenwerking te ontwikkelen naar het voorbeeld van de
lokale overheden, omdat zij:
• Actie op lange termijn nastreven die eigenaarschap van
projecten en programma’s bevordert en versterkt;
• Zich richten op de verwezenlijking van tastbare resultaten die helpen om de levensomstandigheden te verbeteren, alsook op vriendschappelijke relaties en harmonie
tussen de betrokken bevolkingen;
• Zorgen voor onderlinge versterking van de institutionele capaciteiten om de duurzaamheid van geïmplementeerde acties te garanderen;
• Partnerschap tussen overheidsdiensten, het maatschappelijk middenveld en de private sector bevorderen met
het oog op de vorming van lokale coalities voor ontwikkeling; en
• Bijdragen tot de ontwikkeling en educatie in internationale samenwerking van burgers door de steun die zij
verlenen aan NGO’s en de diaspora.

Coördinatie van wederopbouw van lokale
overheden en effectieve dienstverlening in
Haïti
Na de aardbeving van 12 januari 2010, verzochten
het Haïtiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken
en Lokaal Bestuur en burgemeesters en andere vertegenwoordigers van getroffen steden aan Frankrijk,
Canada en Nederland om een aantal gemeenten in de
regio Les Palmes te ondersteunen.
Vanaf dat moment werken Cités Unies France (CUF), de
Federation of Canadian Municipalities (FCM), de Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, the Communauté d’agglomération du Centre de la Martinique
(CACEM), de Union des Municipalités du Québec (UMQ),
de stad Montreal, VNG International (de afdeling internationale samenwerking van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) en de stad Parijs aan de capaciteitsversterking van een aantal Haïtiaanse lokale
overheden, aan het herstel van het bestuur, de opbouw
van communicatiekanalen tussen lokale overheden en
burgers, en de wederopbouw van de gemeentelijke capaciteit om te functioneren als permanente instelling
in het politieke en bestuurlijke landschap van Haïti.
Bij de start van het programma bespraken de partners
aan welk specifiek thema eenieder zou werken. De verdeling van verantwoordelijkheden werd gemaakt op
basis van deskundigheid. De partners proberen overlap
van programma’s en dubbel werk zoveel mogelijk te vermijden door te investeren in coördinatie- en communicatiemechanismen, om het donorgeld zo goed mogelijk
te gebruiken. De partners werken op basis van bindende
beginselen van transparantie en gelijkheid.
Dit programma in Haïti illustreert dat ontwikkelingssamenwerking van lokale overheden een belangrijke rol
kan spelen in de (her)ontwikkeling van een land en het
leveren van effectieve hulp.
Bron: VNG International, FCM en CUF

Beleidsnota van UCLG / Ontwikkelingssamenwerking en lokale overheden
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6
Conclusie
De internationale gemeenschap heeft in
toenemende mate uitdrukkelijke erkenning
gegeven aan de belangrijke rol die de lokale
overheid speelt in ontwikkeling en heeft
op een aantal belangrijke gelegenheden
partnerschappen en samenwerking voor
ontwikkeling tussen de lokale overheden positief
aangemoedigd.
In verscheidene internationale forums worden lokale overheden erkend, bijvoorbeeld in dialogen over hulpeffectiviteit.
Op nationaal niveau kan ook meer erkenning worden waargenomen, bijvoorbeeld in nationale dialogen over ontwikkeling. Niettemin worden lokale overheden nog steeds vaak
gerekend tot de niet-gouvernementele actoren of “belanghebbende partijen”. Binnen de VN is een grote vooruitgang
geboekt; de voorzitter van de UCLG is lid van het high level
panel voor de post-2015 ontwikkelingsagenda van de VN.

Kernboodschappen en aanbevelingen aan de
internationale gemeenschap
De toekomst is lokaal: lokale overheden zijn
essentiële, verantwoordelijke, democratische leiders en
ontwikkelingsactoren
De uitdagingen die voortvloeien uit de toenemende verstedelijking, maar ook uit sociale, ecologische en economische
uitdagingen en crises, treffen het lokaal niveau het zwaarst
en het eerst. Hoe goed de lokale overheden hun taken kunnen uitvoeren, zal de komende 50 jaar een enorme invloed
hebben op de levenskwaliteit van miljarden mensen. Lokale
overheden hebben een belangrijke rol als democratische leiders, strategische planners, diensverleners en katalysatoren
voor lokale ontwikkeling samen met hun bevolking. Ze helpen om de ontwikkelingsdoelen te bereiken en spelen een
belangrijke rol bij het genereren van positieve lokale economische bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar hebben ook
hulp nodig bij het uitvoeren van deze complexe taken.
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Overheden decentraliseren naar het lokale niveau, maar de
middelen komen zelden overeen met de gedelegeerde verantwoordelijkheden. Om decentralisatie te laten slagen, zal
decentralisatie moeten worden gepland en toegepast met
actieve deelname van lokale overheden en hun verenigingen
als partners. Wanneer de decentralisatie een feit is, moeten
lokale overheden snel hun capaciteit ontwikkelen om hun
nieuwe functies uit te voeren en effectieve ontwikkeling en
goed bestuur te leveren. Lokale overheden willen met elkaar
werken om hun capaciteiten te versterken, in het bijzonder
omdat de lokale overheden van andere landen, die dagelijks
geconfronteerd worden met vergelijkbare problemen, het
meest geschikt zijn om peer-to-peer-hulp te bieden aan betrokken lokale overheden en hun verenigingen.
Donoren verlenen vaak financiële steun aan nationale overheden voor de ontwikkeling en implementatie van decentralisatiebeleid, maar veel minder vaak om het succes van
de doorwerking van decentralisatiebeleidop lokaal niveau te
waarborgen. De internationale gemeenschap zou decentralisatie moeten bevorderen, met de betrokkenheid van lokale
overheden en verenigingen van lokale overheden in alle stadia, met als belangrijk mechanisme de samenwerking tussen
steden, gemeenten en hun verenigingen.

Lokale overheden zijn belangrijke publieke
“ontwikkelingsactoren” in internationale samenwerking
Lokale overheden zijn actoren én katalysatoren van de lokale ontwikkeling op hun eigen grondgebied en eveneens
ontwikkelingsactoren door middel van internationale samenwerking. Donoren moeten rekening houden met de specifieke rol en de realiteit van lokale overheden en met hun
ontwikkelingsprioriteiten.
Lokale overheden hebben al meer dan 50 jaar internationale
samenwerkingservaring die gunstig is geweest voor hun bevolking, en die positieve en verregaande bijdragen aan de
internationale ontwikkeling heeft geleverd.
Ontwikkelingssamenwerking van de lokale overheid is een
positieve publieke zaak en moet als zodanig worden erkend.
Om maximale voordelen te verkrijgen zijn ondersteuning en
coördinatie tussen alle niveaus van de overheid en duidelijke
juridische kaders nodig die lokale overheden erkennen en
stimuleren om deel te nemen.

Programma’s voor ontwikkelingssamenwerking van lokale
overheden kunnen en zullen ook in de toekomst een breed
scala aan onderwerpen bestrijken. Hoewel financiers hun eigen prioriteiten hebben, betekent het beginsel van eigen
verantwoordelijkheid dat de “zuidelijke” lokale overheidspartners een sterke inspraak moeten hebben bij de vaststelling van de programma’s prioriteiten.
Donoren zouden opgeschaalde programma’s met een strategische dimensie moeten aanmoedigen en ondersteunen,
waarin een groep van partners kan samenwerken op een
overeengekomen set van thema’s, die lokale prioriteiten
bevatten en replicatie en kruisbestuiving mogelijk maken.
De omvang van de financiële steun aan lokale overheden,
en in het bijzonder aan de internationale samenwerking van
lokale overheden (inclusief triangulaire en Zuid-Zuid samenwerking), zou aanzienlijk verhoogd moeten worden om de
verwezenlijking van de internationale ontwikkelingsdoelstellingen te waarborgen en de sociale, economische en milieuuitdagingen aan te gaan die in het vooruitzicht liggen.
Er moet specifieke aandacht worden besteed aan de ondersteuning van verenigingen van lokale overheden (Association Capacity Building). Deze verenigingen zouden de natuurlijke partner van de centrale overheid moeten zijn in
de planning en uitvoering van decentralisatieprocessen en
betrokken worden bij de planning en coördinatie van de ontwikkelingsstrategieën. Zij moeten doeltreffende pleitbezorgers zijn voor hun leden. Peer-to-peer-ondersteuning is erg
belangrijk in dit verband.

Kernboodschappen en aanbevelingen aan
lokale overheden
De toekomstige rollen voor UCLG
UCLG zal haar rol moeten blijven versterken als belangenbehartiger en vertegenwoordiger in de internationale gemeenschap. Via haar Commissie over Development Cooperation
and City Diplomacy en de Capacity and Institution Building
Working Group, zal UCLG zich moeten richten op onderzoek,
informatie-uitwisseling, coördinatie en verspreiding van
goede praktijken van de ontwikkelingssamenwerking van lokale overheden.

Ontwikkelingssamenwerking van lokale overheden heeft
de grootste impact wanneer het deel uitmaakt van een
gecoördineerd programma
De partnerschappen van lokale ontwikkelingsoverheden zijn
in constante evolutie met nieuwe problemen die zich voordoen. Er kunnen andere partnerschappen, binnen hetzelfde
programma of elders, werken aan soortgelijke kwesties, met
dezelfde uitdagingen. Een bereidheid om van elkaar te delen
en te leren is essentieel, en kan onder meer worden bereikt
door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Lokale
overheden en hun gemeenten kunnen nuttige forums opzetten waar successen en obstakels worden besproken.
Lokale overheden moeten in het bijzonder aandacht besteden aan het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en impact van hun ontwikkelingssamenwerking om een positieve
lokale impact te genereren als het gaat om het versterken
van de institutionele capaciteiten van lokale overheden. Veel
samenwerkingsverbanden van lokale overheden en partnerschappen beginnen als een één-op-één-verband, vrij gekozen door partnergemeenten. Deze kunnen vaak een belangrijke bijdrage leveren. De ervaring leert echter dat een veel
grotere impact kan worden bereikt wanneer de samenwerking
betrekking heeft op een groepering van lokale overheden,
gecoördineerd in een netwerk of programma, volgens een
aantal overeengekomen, vraaggestuurde, publieke ontwikkelingsdoelstellingen. Op deze manier kunnen ervaringen en
resultaten makkelijker gedeeld en gekopieerd worden. Verenigingen van lokale overheden kunnen hierin een coördinerende rol spelen.
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