Raadsvoorstel 20
Vergadering 11 maart 2014

Onderwerp

: Stedenband met Zielona Gora

B&W vergadering
Dienst / afdeling

: 28 januari 2014
: BV.VBJZ.BJZ

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad,
1.
Voorgeschiedenis
Er bestaan - na het vallen van de Berlijnse muur - al geruime tijd vriendschappelijk contacten tussen
Helmond en Zielona Gora in Polen. De eerste contacten dateren van halverwege de jaren negentig toen in
georganiseerd verband (Stichting Oost Europa) hulpbewegingen in gang zijn gezet aansluitend op
individuele (particuliere) hulpacties van medewerkers van het Elkerliekziekenhuis alhier.
Het aangaan van vriendschappelijk contacten met een stad in Polen was na het vallen van de muur voor
veel Nederlandse gemeenten een issue. In die periode ontstonden er veel samenwerkingsrelaties tussen
Poolse en Nederlandse steden.
2.
Solidariteit
Uitgaande van de acties vanuit het ziekenhuis en in het vervolg daarop het ontstaan van een particuliere
hulpstichting werd de primaire insteek van de relatie tussen Helmond en Zielona Gora gedomineerd door
solidariteit met de inwoners van Zielona Gora. De particuliere stichting was voor een groot deel ook het
middel om die solidariteit inhoud te geven.
3.
Formalisering contacten: Jumelageovereenkomst
Door de activiteiten van de stichting ontstonden er begin jaren negentig ook contacten op bestuurlijk niveau.
Later werd besloten om die contacten te verstevigen. Bij raadsbesluit van 2 februari 1993 werd het
toenmalige college van Helmond gemachtigd om een jumelageovereenkomst aan te gaan met Zielona Gora.
Met het aangaan van deze overeenkomst werden de bestaande vriendschappelijke banden geformaliseerd.
Naast het hierboven genoemde aspect van solidariteit werd in de jumelageovereenkomst inhoudelijk
ingestoken op de volgende elementen:
- bevordering van kennisoverdracht,
- technische en ambtelijke bijstand,
- intermediaire positie voor zakelijke contacten,
- het zijn van referentiepunt en
- jaarlijkse bestuurlijk en / of ambtelijke contacten.
4.
Ontwikkelingen
Het aspect solidariteit raakte in de loop der jaren steeds meer op de achtergrond in de relatie tussen de
beide steden. Mede debet hieraan was de toetreding van Polen tot de Europese Unie (2004). Sinds de
toetreding tot de EU heeft het land Polen en ook de stad Zielona Gora een enorme (economische)
ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkelingen hadden hun invloed op de samenwerking met Zielona Gora
in die zin dat de focus sinds 2008 meer is komen te liggen op het sociaal economische vlak. In september
2008 werd deze accentverschuiving vastgelegd in een door beide burgemeesters ondertekend
actieprogramma. De jumelage-overeenkomst bleef echter ongewijzigd.
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Beleidsmatige context
5.
Visie Internationale Betrekkingen
Het college heeft zich in 2013 uitgesproken over de inhoud en vormgeving van de internationale
betrekkingen. De resultaten daarvan zijn neergelegd in een visiedocument, welke in de raad van 5
november 2013 is behandeld en vastgesteld.
Deze visie behelst een driedeling in benadering van internationale betrekkingen:
a.
het aspect van solidariteit met de medeburgers in de wereld;
b.
de relaties op een specifiek thema op basis van concrete projecten (zoals economie, sport en
cultuur) met een meerwaarde voor beide partijen;
c.
het hebben van een stedenband.
De meer sociaal economisch ingestoken samenwerking met Zielona Gora sinds 2008 sluit aan bij categorie
b. De (nog) bestaande jumelageovereenkomst valt onder de reikwijdte van categorie c.
De huidige samenwerking met Zielona Gora kan geborgd worden in de categorie concrete projecten met
een meerwaarde voor beide partijen / steden (b). Deze vorm van samenwerking behoeft niet te worden
ondersteund door het continueren van een vaste stedenband (c).
Beoogd effect en/of resultaat
6.
Jumelage beëindigen
De conclusie luidt dat de relatie qua samenwerking tussen beide steden sinds het aangaan van de
jumelageovereenkomst sterk is gewijzigd. Het in stand houden van de stedenband met Zielona Gora via een
jumelage-overeenkomst strookt niet meer met de gewijzigde beleidsinzichten (visiedocument). Een minder
formele band of relatie waarbij men elkaar vindt op basis van concrete projecten (categorie b) past beter.
Het verdient dan ook aanbeveling om de jumelageovereenkomst te beëindigen
Wij stellen u voor met ingang van 1 april 2014 de jumelageovereenkomst met Zielona Gora te beëindigen.
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
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel
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De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;
besluit:
met ingang van 1 april 2014 de jumelageovereenkomst met Zielona Gora te beëindigen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 11 maart 2014.
De raad voornoemd,
de voorzitter
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