Programma VNG-International en Oude IJsselstreek
In 2002 heeft de gemeente Wisch ingestemd om een stedenband aan te gaan met de gemeente
Boukombé in Benin (West Afrika). Na de fusie met de gemeente Gendringen wordt de stedenband
overgenomen door de nieuwe gemeente Oude IJsselstreek. In de uitvoering wordt de gemeente
ondersteund door een programma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten-Internationaal
(VNG-I).
Duurzaam zonder Grenzen
Het eerste programma start in 2003 en betreft het stimuleren
van economische activiteiten in Boukombé. De titel is
“Duurzaam zonder grenzen’. Een economisch steunfonds wordt
opgericht voor kleine ondernemers om vernieuwende
activiteiten te ondernemen en hun business kwaliteiten te
verbeteren.
De samenwerking verbeeld in
de gemeente Boukombé

Logo-Zuid

In 2006 start het tweede samenwerkingsprogramma onder de
naam Logo-Zuid. Dit programma ondersteunt de lokale
gemeente om haar eigen belastingheffing te verbeteren.
Kernactiviteiten vormen dan de verbetering en digitalisering
van de burgerlijke stand in de gemeente Boukombé, de
communicatie met de bevolking en de verbetering van twee
lokale belastingsystemen. Met een verlenging loopt dit
project tot eind 2010.
Het herstelde papieren archief van
de burgerlijke stand, 2010

Local Government Capacity Programme (LGCP)
Het derde
samenwerkingsprogramma, LGCP
geheten, loopt van januari 2012
tot eind 2016. Dit programma wil
de capaciteit van gemeenten
versterken op het vlak van lokale
economische ontwikkeling. Een
programma dat voor Benin drie
Burgemeester Hans Alberse bezoekt
hoofdonderdelen kent: het
Boukombé in 2015
versterken van de lokale
organisatie van gemeenten, het uitwisselen van positieve ervaringen
tussen 28 gemeenten en het versterken van 6 lokale gemeenten in hun
rol van het faciliteren van economische ontwikkeling in de
voedselproductie.
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Het gemeentelijke onderdeel van LGCP
Na uitgebreide discussies met de Beninese gemeenten is
gekozen voor het opzetten van een nieuw onderdeel in de
gemeentelijke organisaties die verantwoordelijk werden
voor het opvolgen van geïrrigeerde landbouw. Dezelfde
activiteit wordt
na 2 jaar
Discussie met een boerengroep
opgezet voor
de meest
actieve buurtgemeente Toucountouna. Gronden waar
boerengroepen geïrrigeerde landbouw uitvoeren zijn
officieel in eigendom van de overheid. De benodigde
infrastructuur wordt meestal door donoren aangelegd
en overgedragen aan de gemeente. Tot 2012 stopte het
daar en bij grote schades aan de infrastructuur waren de
groepen niet in staat reparaties uit te voeren. De in dit programma opgezette ‘cellules’ werden
hiervoor verantwoordelijk. Via training, uitwisseling en coaching door de Nederlandse en een
Beninese expert, werd inhoud gegeven aan deze
verantwoordelijkheid. Daarmee werden in de loop van het
project al flinke successen geboekt. Zoals het afdwingen van
de herbouwing door de donor van een verkeerd aangelegd
irrigatieschema.

Afronding eind 2016
Een irrigatieveld dat begeleid wordt
We kunnen concluderen dat in beide gemeenten is de
door de dienst van Toucountouna
“cellule” verankerd in de gemeentelijke structuur en kan de
“cellule” doorgroeien naar een afdeling agrarische ontwikkeling. De “cellule” heeft al concrete
resultaten in het veld geboekt. Het idee van een “cellule” op gemeentelijk niveau is inmiddels
overgenomen door andere gemeenten in Noord Benin. De donoren zijn erg enthousiast over deze
aanpak. Het opzetten van een “cellule”is hiermee succesvol gebleken.
VNG-I heeft erkent dat de projectperiode van 4 jaar te kort was om een gegarandeerde voortzetting
van de 6 ‘cellules’ te realiseren, maar verlenging binnen dit programma was niet meer mogelijk als
gevolg van nieuwe prioriteiten van het Ministerie. Om alsnog een stuk begeleiding te realiseren, is
een projectvoorstel geschreven door de ANCB met de Beninese expert voor een vervolgproject voor
enkele jaren. Dit voorstel is inmiddels ingediend bij een aantal donoren in Benin.

Afsluitende bijeenkomst bij
VNG-I in Den Haag, eind januari
2017
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