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Verzoek heroverweging stopzetten LOGO South financiering

Geachte heer Knapen, Excellentie,

Metverbijstering enteleurstelling heb ikvernomen dat deTweede Kamer op 16december j.l. heeft
besloten het budget voor LOGO South geheel te schrappen.LOGO South stond opde begroting van
uw ministerie van Buitenlandse Zaken.Als burgermeester vande gemeente Oude IJsselstreek doeik
een beroep op udit besluit te heroverwegen. Ikzal indeze brief mijn persoonlijke mening en
betrokkenheid voor hetvoetlicht brengen.
Veel van mijn collega's hebben Ualgeschreven. Ikzal nietdevele argumenten voor het LOGO South
programma herhalen maar volstaan metenkele specifieke zakenvan onze partner gemeente
Boukombé inBenin ende gemeente Oude IJsselstreek.
Draagvlak ingemeente Oude IJsselstreek
Ondanks de bezuinigingen,waar ook onze gemeente niet aan ontkomt, staat de band met Boukombé
nietter discussie.Als gemeente willenwe over onze grenzen heenkijken ende ondersteuning bijde
opbouw vandegemeente Boukombé staat intern dan ook nietter discussie. Illustratief voor de
gemeentelijke ambitie isde nieuwjaarskaart vande gemeente voor haar relaties vanditjaar. De
afbeelding entekst gaat over dewaardevolle samenwerking met de gemeente Boukombé inBenin.
Wewerken inhet LOGO samen metdeVNG-i enzonder hun professionele enfinanciële bijdrage zal
de band met Boukombé bijzonder moeilijk worden.
Decontacten met Boukombé worden versterkt door devele particuliere initiatieven. Ikvrees dat
zonder het LOGO programma de particuliere initiatieven ook zullenstoppen.
Democratisering en opbouw lokaal bestuur
Voor onze gemeente en met name voor onze partnergemeente Boukombé inBenin heeft het
wegvallen van de LOGOfinanciering grote gevolgen. Boukombé enonze gemeente zijnsinds 2000
bevriend en hebben inde loop derjaren een hechte band opgebouwd. Ikzieook de grote
veranderingen inontwikkeling van de gemeentelijke organisatie inBoukombé en de waardevolle
bijdrage van LOGO inditgeheel.
Ikben meerdere keren met mijn collega burgermeester A. N'Po Natte Kouagou ende gemeenteraad
van Boukombé incontact geweest. Steeds weer ben ik bijzonder aangenaam verrast door de
dynamiek van het lokale bestuur in Boukombé. Het land is bestuurlijk inbeweging,de gemeenten
vormen zich enworden elkjaar sterker. De bevolking krijgt steeds meer een stem. Ikervaar de
democratisering vaneen land op eenzeer duidelijke manier.

Wij spelen indit proces een bescheiden maar wel duidelijke rol.Door het LOGO programma zijnwe
instaat bijtedragen aande opbouw van degemeente. Door zakendaadwerkelijk te realiseren
(burgerlijke stand,lokale belasting,communicatie) neemt dekredietwaardigheid van het lokale
bestuur toe.De bevolking ziet duidelijk de ontwikkeling enervaart deverbetering inde gemeentelijke
diensten.
Het zeer plotseling stopzetten van het LOGO programma ismijns inziens instrijd met behoorlijk
bestuur terwijl het LOGO programmajuist een behoorlijk bestuur inhetzuidenwil versterken. LOGO
staat immers voor "local governance", hiermee gevenwe aandatwe gemeenten in hetzuiden willen
adviseren ingoed lokaal bestuur.
Uitgangspunt isdat degemeente Boukombé het programma uitvoert. Dat doen zeop huntempo en
met hun inzichten.Wij hebben eenduidelijke adviserende rolenzijnsparringpartner. We helpen de
gemeente opweg, met scholingen,adviezen en relatief kleine investeringen. Deduurzaamheid van de
acties is belangrijk, ook zonder donorgeld moet degemeente kunnenwerken. Het stopzetten van het
LOGO programma opdit moment isechter prematuur.
Slot
Het besluit vandeTweede Kamer heeft grote impact voor vele gemeenten. Ik hoopdat uhet besluit
om het LOGO budget te schrappen kunt heroverwegen. Ikhoopvan harte dat uinuw begroting
alsnog ruimtetevindenvoor dit programma.
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