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Aanleiding 

In de vergadering van maart 2013 heeft de commissie Internationale 

Betrekkingen van gedachten gewisseld over de herijking van het beleidskader 

voor internationale betrekkingen.  Aanleiding voor deze herijking is de behoefte 

om een visie te ontwikkelen op hoe de gemeente Helmond toekomstgericht wil 

omgaan met internationale betrekkingen. Een visie die aansluit op de 

ontwikkelingen in de samenleving waarin de opvattingen over internationale 

samenwerking wijzigen. Deze maatschappelijke ontwikkeling voedt en versterkt 

de behoefte die de commissie voelt. 

Na het delen van nut en noodzaak met elkaar, breekt het moment aan om te 

komen tot gezamenlijke conclusies. En om op basis daarvan tot actie over te 

gaan. Met deze notitie geeft het college een voorzet voor zo’n vervolg. Doel is om 

de discussie die is gestart in de commissie Internationale betrekkingen te 

faciliteren en te komen tot een gedragen visie van de raad op internationale 

betrekkingen voor de gemeente Helmond. Die visie leidt dan weer tot acties. 

 

Achtergrond 

Gemeente Helmond heeft van oudsher een aantal relaties, initiatieven op het 

gebied van internationale contacten. 

We spreken van stedenbanden, solidariteitsrelaties, economische banden etc. 

Het beschikbaar budget in mens en kapitaal is beperkt.  

De commissie Internationale Betrekkingen is geïnstalleerd door de 

Gemeenteraad en wordt voorgezeten door de Burgemeester. 

 

Gemeentelijk internationaal beleid 

Het onderhouden van internationale betrekkingen is van toegevoegde waarde. 

Voor de relaties waar we als Helmond solidair mee zijn óf voor de kracht van 

onze eigen gemeente. De toekomstvisie op internationale betrekking kan op deze 

twee pijlers rusten.  

 

Solidariteit 

De solidariteitsgedachte van internationale betrekkingen is het waard om vast te 

houden. Het vanuit deze gedachte bevorderen van ontwikkeling elders in de 

wereld, moet in stand gehouden worden. Uitgangspunt is dat de Helmondse 

bevolking initieert en de gemeente Helmond daarbij aansluit en ondersteunt. 

Eventuele bestuurlijke betrokkenheid sluit altijd aan bij initiatieven uit de stad, 

bijvoorbeeld om een impuls te geven aan een specifiek maatschappelijk initiatief. 

Dergelijke betrokkenheid heeft altijd een tijdelijk karakter. 
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Waarde voor Helmond 

Andere internationale betrekkingen zijn gelijkwaardiger van aard en leveren 

gelijksoortige meerwaarde op voor beide partnersteden. De meerwaarde kan 

betrekking hebben op het gebied van bijvoorbeeld kunst, cultuur, milieu, sport of 

stedenbouw. Vanuit bestuurlijk perspectief ligt de focus vaak op de (sociaal-) 

economische meerwaarde. 

 

Heroverwegen 

Om te komen tot een gedragen toekomstvisie, delen we het nut en de noodzaak 

van onze internationale betrekkingen met elkaar. Het lijkt daarbij zinvol om alle 

lopende relaties te bezien vanuit het perspectief van solidariteit en/of van 

meerwaarde voor de eigen gemeente. De Helmondse bevolking (en waar van 

toepassing de raad) geeft invulling aan de relaties die gestoeld zijn op de 

solidariteitsgedachte. Het college van B&W beperkt de aandacht tot de relaties 

die (ook) een meerwaarde hebben voor de gemeente.  

 

Mogelijke impact 

Strikt toepassen van de uitgangspunten kan forse impact hebben op bestaande 

relaties. Alle mogelijke wijzigingen en ideeën zullen uiteraard met respect voor 

bestaande relaties worden uitgevoerd. Bestaande afspraken worden 

gerespecteerd. Als relaties worden beëindigd, zal dat op een correcte wijze en in 

goed overleg worden gedaan. 

 

Bestuurlijke inrichting 

Internationale betrekkingen met directe meerwaarde voor Helmond raken vaak 

aan de portefeuille Economische Zaken. Denk aan onze regionale en provinciale 

samenwerking op het gebied van internationale acquisitie en het onderhouden 

van internationale economische banden. Hierin past een triple helix benadering. 

Gemeente Helmond participeert altijd in een groter geheel met meerdere 

(markt) partijen. Voor een effectieve coördinatie ligt het daarom voor de hand 

deze internationale betrekkingen onder te brengen in de portefeuille EZ.  Dit is 

vervolgens ook leidend voor de organisatorische inrichting. 

Internationale betrekkingen op het gebied van bijvoorbeeld kunst, cultuur, 

stedenbouw en milieu worden (door partijen in de samenleving) geïnitieerd 

vanuit de inhoud. Eventuele bestuurlijke betrokkenheid is onderwerpspecifiek, 

incidenteel en tijdelijk van aard. Het beoordelen en optimaliseren van de 

toegevoegde waarde voor de gemeente Helmond kan in die gevallen het beste 

gebeuren door de betreffende portefeuillehouder.  

 

Internationale betrekkingen die gericht zijn op de solidariteitsgedachte zouden 

zo min mogelijk gepaard moeten gaan met bestuurlijke bemoeienis. 

Zelfwerkzaamheid moet gestimuleerd en daarbij past geen initiërende rol van de 

overheid. De raad als volksvertegenwoordigend lichaam kan ervoor kiezen hier 

een (bescheiden) rol te vervullen, bijvoorbeeld via de commissie Internationale 

Betrekkingen. Het college van B&W zou zeer terughoudend moeten zijn met 

initiatieven vanuit de solidariteitsgedachte. Dit kan onder andere worden bereikt 

door de commissie Internationale Betrekkingen alleen uit raadsleden te laten 

bestaan, met een eigen gekozen voorzitter. Het beschikbare budget wordt 

overgedragen aan de commissie. 


