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Onderwerp : Visienotitie en Verordening Commissie Internationale Betrekkingen Helmond 2013 

  

B&W vergadering : 8 oktober 2013 

Dienst / afdeling : BV/VBJZ 

   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
In de vergadering van de commissie Internationale Betrekkingen van maart 2013 heeft een discussie 
plaatsgevonden over ontwikkelingen  van internationalisering en de heroverwegingen van het beleidskader 
Internationale Betrekkingen. 
Deze discussie heeft geleid tot een collegenotitie met daarin een toekomstvisie. 
 
Beleidsmatige context 
In deze visienotitie is, uitgaande van de stelling dat het onderhouden van internationale betrekkingen van 
toegevoegde waarde is, de filosofie opgenomen om deze betrekkingen te benaderen vanuit twee pijlers: 
- voor relaties waar we als Helmond solidair mee zijn en 
- voor de kracht van onze eigen gemeente. 
 
De solidariteitsgedachte is het waard om vast te houden om ontwikkelingen elders in de wereld te 
bevorderen. Initiatief uit de gemeenschap is aanleiding voor de gemeente aan te sluiten en te ondersteunen. 
De pijler "voor de kracht van de eigen gemeente" gaat over de sociaal economische aspecten enerzijds en 
anderzijds op het gebied van kunst, cultuur, sport etc. in relatie tot internationale betrekkingen. 
 
Beoogd effect en/of resultaat 
De visienotitie beoogt de ontwikkelingen in de samenleving omtrent internationale samenwerking een plaats 
te geven en daar ook naar te handelen. Het voorstel is om de raad deze visie te laten vaststellen.   
De gehanteerde pijlers leiden tot een andere insteek wat betreft de bestuurlijke betrokkenheid in casu een 
veranderende rolverdeling tussen raad en college. De raad, in het bijzonder de daar voor in te richten 
raadscommissie,  zal de solidariteitsgedachte tot uitvoering brengen en daartoe ook beschikken over de 
middelen ( financieel en capaciteit) 
Het college zal insteken op alle andere internationale aspecten met een bestuurlijke verdeling naar 
economische invulling (wethouder EZ/ Brainport)  en de overige onderdelen per onderwerp naar de 
desbetreffende portefeuillehouder. 
De huidige commissie wordt "omgebouwd" naar een op basis van een verordening ingerichte 
raadscommissie met instandhouding van het huidig aantal leden; de raad benoemt eveneens de voorzitter 
van deze commissie. 
 
Middelen 
Op basis van ervaringscijfers wordt ongeveer 90% van het budget internationale betrekkingen besteed aan 
aspecten die in de nieuwe setting behoren tot het deelgebied solidariteit; dit gedeelte van het budget wordt 
derhalve overgeheveld naar een aparte begrotingspost t.b.v. de raad. Het resterende bedrag wordt 
toegevoegd aan de post representatie college en geoormerkt ten behoeve van internationale betrekkingen. 
Voor deze overhevelingen wordt ter vaststelling de 2e raadswijziging begroting 2014 aangeboden. 
Qua personele capaciteit kan de huidige situatie in stand blijven. 
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Wij stellen u voor  de visienotitie en de Verordening Commissie Internationale Betrekkingen Helmond 2013 
vast te stellen, de financiële consequenties verwerken in de eerste begrotingswijziging 2014 en verder te 
besluiten conform bijgaand voorstel. 
 
Het advies van de commissie Algemene en bestuurlijke aangelegenheden zal, na ontvangst, voor u ter 
inzage worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel A.A.M. Marneffe RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 

 visienotitie 
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De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
 
besluit:  

1. De visienotitie Internationale Betrekkingen Helmond vast te stellen; 
2. 90% van de financiële middelen ten behoeve van Internationale Betrekkingen over te hevelen 

naar een begrotingspost t.b.v. de raad en het resterend bedrag toevoegen aan de post 
representatie college, geoormerkt ten behoeve van internationale betrekkingen; 

3. De financiële consequenties verwerken in de eerste begrotingswijziging 2014; 
4. de Verordening Commissie Internationale Betrekkingen Helmond 2013 vast te stellen 
5. te bepalen dat als leden van de commissie aangewezen worden de leden van de huidige 

commissie internationale betrekkingen; 
6. de heer Th. van de Ven te benoemen als voorzitter van de commissie; 
7. te bepalen dat voor de periode tot aan het aantreden van de raad in 2014 er geen 

plaatsvervangende leden worden aangewezen. 
 
 
VERORDENING COMMISSIE INTERNATIONALE BETREKKINGEN HELMOND 2013 
 
Artikel 1    Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. commissie: de Commissie Internationale Betrekkingen; 
b. coördinator: de coördinator internationale betrekkingen; 
c. raad: de gemeenteraad van Helmond. 

 
Artikel 2    Commissie Internationale Betrekkingen 

1. Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld. 
2. De commissie is belast met het uitvoeren van de solidariteitsgedachte van de gemeente Helmond, 

zoals vastgelegd in de visie Internationale Betrekkingen en het Beleidskader Internationale 
Betrekkingen, vastgesteld door de raad op 3 februari 2009. 

 
Artikel 3    Benoeming leden 

1. De raad benoemt uit zijn midden de leden en plaatsvervangende leden van de commissie. 
2. De commissie bestaat uit vijf leden. De leden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van 

de raad benoemd. 
3. De raad benoemt uit de vijf benoemde leden de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter.  

 
Artikel 4    Ontslag en non-activiteit 

1. De raad ontslaat de leden en plaatsvervangende leden of stelt hen op non-actief. 
2. Het lidmaatschap van een lid eindigt: 

a. op eigen verzoek; 
b. indien het lid aftreedt als lid van de raad; 
c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de 

commissie te vervullen. 
 
Artikel 5    Vergaderfrequentie en werkwijze 

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of minimaal twee leden van de commissie dit 
nodig achten. 

2. Door of namens de voorzitter worden de leden tijdig schriftelijk ter vergadering opgeroepen. 
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3. De oproepingsbrief vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering, alsmede een opgave van de 
te behandelen onderwerpen. Daarbij worden de te behandelen stukken toegezonden. 

4. De commissie vergadert niet als behalve de voorzitter niet minimaal drie leden van de commissie 
aanwezig zijn. 

5. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. 
6. Een stemming is slechts geldig indien daaraan de voorzitter en minimaal drie leden hebben 

deelgenomen. 
 
Artikel 6    Openbaarheid vergaderingen en geheimhouding 

1. De vergaderingen van de commissie zijn in beginsel openbaar. 
2. De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of ten minste drie leden 

daarom verzoeken. 
3. Indien overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid de deuren worden gesloten, verlaten alle 

aanwezigen behalve de leden en de secretaris de ruimte waar de vergadering wordt gehouden. 
4. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 
5. Indien de commissie besluit tot het houden van een besloten vergadering besluit zij tevens welke 

andere personen de vergadering mogen bijwonen. 
6. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat niet 

openbaar wordt gemaakt, tenzij de commissie  anders beslist. 
7. Omtrent de stukken die aan de commissie worden voorgelegd kan geheimhouding worden 

opgelegd. Artikel 86 van de Gemeentewet is hierop van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 7    Coördinator 

1. De coördinator treedt op als secretaris van de commissie en staat de commissie in die hoedanigheid 
ter zijde bij de uitvoering van haar taken. 

2. Als secretaris is de coördinator voor zijn functioneren uitsluitend verantwoording schuldig aan de 
commissie. 

 
Artikel 8      Advies 

1.    De commissie kan zich laten bijstaan door adviseurs. 
2.    De burgemeester is vanuit het burgemeestersambt adviseur van de commissie. 

 
Artikel 9      Budget 

1.     De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget 
        uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. 
2.     De commissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan 
        de raad. 
3.     De commissie zal jaarlijks verslag doen aan de raad. 

 
Artikel 10     Inwerkingtreding 

1.    Deze verordening treedt inwerking de dag na datum van bekendmaking. 
2.    Met ingang van de datum van inwerkingtreding is de aanwijzing tot instelling van de  
       Raadscommissie Internationale Betrekkingen, zoals vastgesteld door de raad op 3 februari 2009, 
       ingetrokken. 
 
 

 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 5 november 2013.      
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter       de griffier 
 


