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Beleidsnotitie Internationale Oriëntatie

BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

08 - Inwoners en bestuur

REDEN VAN AANBIEDING

Begroting/kadernota
Herziening van de nota internationaal beleid uit 2002. Aanvankelijk gepland voor aanbieding aan de
raad nog in 2008. Bij begroting 2009 aangekondigd dat dit begin 2009 is geworden. De raad heeft in
haar vergadering van mei aangedrongen op een herziene versie. Die ligt nu voor.
SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

De raad heeft bij behandeling van de beleidsnotitie Internationale oriëntatie in zijn vergadering van mei
jl aangegeven dat de toen voorliggende notitie onvoldoende kwaliteit had. De nu voorliggende versie is
aangepast met inachtneming van het commentaar van de raad. Zo is nu een duidelijke missie en visie
opgenomen. Tevens wordt meer concreet ingegaan op de in de opdrachtformulering genoemde doelen.
In de beleidsnotitie Internationale Oriëntatie wordt ingegaan op de missie en visie op internationale
oriëntatie van de gemeente Hengelo. Aan de hand van de in de opdrachtformulering vastgestelde doelen
zijn criteria opgesteld die dienen als eerste toets waaraan een internationale samenwerking moet
voldoen.
In de beleidsnotitie worden keuzes gemaakt hoe om te gaan met de verschillende internationale
contacten. Aan deze keuzes wordt een budget verbonden. Dit moet worden gezien als het
uitwerkingsvoorstel voor de in de kadernota 2009-2012 beschikbaar gestelde € 50.000 ten behoeve van
internationaal beleid.
Als bijlage bij de beleidsnotitie is een uitvoeringsagenda gevoegd. Deze uitvoeringsagenda geeft aan,
welke activiteiten de gemeente Hengelo in 2009 e.v. gaat uitvoeren om een bijdrage te leveren aan de
gestelde doelen. Jaarlijks wordt deze uitvoeringsagenda geactualiseerd en worden budgetten toegekend
op basis van deze uitvoeringsagenda.

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

De raad is geïnformeerd over de aanpak voor deze beleidsnotitie via de commissie bestuur van 27
augustus 2008. Tijdens deze commissievergadering is ingestemd met de opdrachtformulering.
Communicatie na vaststelling
De samenleving, mogelijke stakeholders en de organisatie worden op de hoogte gebracht van de
beleidsnotitie Internationale Oriëntatie via brochures, de website en thematische bijeenkomsten.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de
1.
-

-

raad wordt voorgesteld:
De beleidsnotitie Internationale Oriëntatie vast te stellen, inhoudende:
Het officiële partnerschap met Emsdetten continueren;
Met Plzn op dit moment geen projecten oppakken, maar deze contacten wel warmhouden voor
eventuele toekomstige mogelijkheden (bijvoorbeeld WTC);
De contacten met Ogre worden onderhouden door de stichting Ogre-Hengelo;
De mogelijkheden verkennen om met Ogre een project te doen met betrekking tot energie en
afvalscheiding ten behoeve van het binnenhalen van Europese subsidies;
Een projectmatige samenwerking te ondersteunen met Yozgat (er zijn mogelijkheden op het
gebied van of Onderwijs, of Jeugd of Zorg), of andere delen van Turkije , met banden van enige
omvang in Hengelo.
Actieve deelname in de diverse bestuurlijke netwerken: Eurocities, Euregio, MONT.
Akkoord te gaan met het uitwerkingsvoorstel voor de in de kadernota 2009-2012 beschikbaar
gestelde € 50.000 ten behoeve het vergroten van de internationale oriëntatie.

2. In te stemmen met de uitvoeringsagenda 2009
OPSOMMING VAN BIJLAGEN

1. beleidsnotitie internationale oriëntatie
2. uitvoeringsagenda 2009
3. begrotingswijziging
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Beleidsnotitie Internationale Oriëntatie

AANLEIDING EN DOEL

De nota internationaal beleid uit 2002 is niet meer actueel. Er zijn lokaal,
nationaal en internationaal ontwikkelingen die een nieuwe beleidsnotitie
Internationale Oriëntatie wenselijk maken. Een nieuwe notitie internationale
oriëntatie.
OVERWEGINGEN

Inleiding
In de beleidsnotitie Internationale Oriëntatie wordt ingegaan op de missie en visie op internationale
oriëntatie van de gemeente Hengelo. Aan de hand van de in de opdrachtformulering vastgestelde doelen
zijn criteria opgesteld die dienen als eerste toets waaraan een internationale samenwerking moet
voldoen.
Hier en daar raakt deze beleidsnotitie aan het onderwerp `Millenniumgemeente’, maar de verdere
verdieping hiervan komt later en in een afzonderlijk voorstel aan de orde.
In de kadernota 2009-2012 is € 50.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het versterken van de
internationale dimensie van Hengelo. Hiervoor moest nog een uitwerkingsvoorstel worden gemaakt. In
de beleidsnotitie wordt dit uitwerkingsvoorstel gedaan voor de besteding van deze € 50.000.
Wat gaan we doen?
Ook zijn er criteria geformuleerd waaraan een verzoek tot samenwerking kan worden getoetst. Dit is
gedaan met de huidige internationale contacten.
De volgende keuzes worden voorgesteld in de beleidsnotitie:
1. Het officiële partnerschap met Emsdetten continueren;
2. Met Plzn op dit moment geen projecten oppakken, maar deze contacten wel warmhouden voor
eventuele toekomstige mogelijkheden (bijvoorbeeld WTC);
3. De contacten met Ogre worden onderhouden door de stichting Ogre-Hengelo;
4. De mogelijkheden verkennen om met Ogre een project te doen met betrekking tot energie en
afvalscheiding ten behoeve van het binnenhalen van Europese subsidies;
5. Een projectmatige samenwerking te ondersteunen met Yozgat (er zijn mogelijkheden op het
gebied van of Onderwijs, of Jeugd of Zorg), of andere delen van Turkije , met banden van enige
omvang in Hengelo.
6. Actieve deelname in de diverse bestuurlijke netwerken: Eurocities, Euregio, MONT.
7. Akkoord te gaan met het uitwerkingsvoorstel voor de in de kadernota 2009-2012 beschikbaar
gestelde € 50.000 ten behoeve het vergroten van de internationale oriëntatie.
In een later stadium is een verzoek binnengekomen van de stad Djougou (Bénin) voor een
partnerschap. Een delegatie uit deze stad bracht in 2008 een bezoek aan de gemeente Hengelo. Zij
willen voornamelijk samenwerking op het gebied van toerisme, lokaal bestuur en welzijn. De gemeente
Hengelo gaat niet op dit verzoek in. Het past niet in de huidige geformuleerde criteria en ambities zoals
in de beleidsnotitie verwoord. Wel wordt bekeken of vanuit Hengelo Millenniumgemeente invulling
gegeven kan worden.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

De stelpost uit de Kadernota 2009 ad € 50.000,- wordt in programma 8 samengevoegd met de reeds
aanwezige raming subsidie Ogre (product 005.1 Bestuurlijke samenwerking). Dekking is aanwezig in via
de stelpost in product 922.3 in programma 10. E.e.a. is verwerkt middels de begrotingswijziging die is
vastgesteld in de raadsvergadering van 27 mei 2009.

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

De raad is via de commissie Bestuur tussentijds geïnformeerd over de opdrachtformulering in de
commissie Bestuur van 27 augustus 2008

VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

Jaarlijks wordt aan het einde van het jaar een uitvoeringsagenda opgesteld voor het daaropvolgende
jaar. Tevens wordt gerapporteerd over de resultaten van uitvoeringsagenda van het afgelopen jaar.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:
1. De beleidsnotitie Internationale Oriëntatie vast te stellen, inhoudende:
Het officiële partnerschap met Emsdetten continueren;
Met Plzn op dit moment geen projecten oppakken, maar deze contacten wel warmhouden voor
eventuele toekomstige mogelijkheden (bijvoorbeeld WTC);
De contacten met Ogre worden onderhouden door de stichting Ogre-Hengelo;
De mogelijkheden verkennen om met Ogre een project te doen met betrekking tot energie en
afvalscheiding ten behoeve van het binnenhalen van Europese subsidies;
Een projectmatige samenwerking te ondersteunen met Yozgat (er zijn mogelijkheden op het
gebied van of Onderwijs, of Jeugd of Zorg), of andere delen van Turkije , met banden van enige
omvang in Hengelo.
Actieve deelname in de diverse bestuurlijke netwerken: Eurocities, Euregio, MONT.
Akkoord te gaan met het uitwerkingsvoorstel voor de in de kadernota 2009-2012 beschikbaar
gestelde € 50.000 ten behoeve het vergroten van de internationale oriëntatie.
2. In te stemmen met de uitvoeringsagenda 2009
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

