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Samenvatting 

De VNG zoekt samen met gemeenten naar hun meest effectieve bijdrage aan economische 

groei. Wij werken daartoe aan kennisdeling via het programma Regionale Economische 

Ontwikkeling en Arbeidsmarkt (REOA) en nemen deel in de Dutch Trade and Investment Board 

(DTIB). In deze ledenbrief vragen wij u te reageren op drie vragen over de internationale aspecten 

van lokale en regionale economische ontwikkeling. Uw antwoorden gebruiken we bij onze inbreng 

in de DTIB en verwerken we in het programma REOA. Gelieve uw antwoorden bij voorkeur 

binnen 2 weken aan ons toe te sturen.  
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Geachte secretaris, 

De VNG zoekt samen met gemeenten naar hun meest effectieve bijdrage aan economische 

groei. Dat doen we onder andere via het programma Regionale Economische Ontwikkeling en 

Arbeidsmarkt (REOA). Ook nemen we deel in de Dutch Trade and Investment Board (DTIB). 

In het programma REOA nemen we  regio’s onder de loep die succesvol werken aan een goede 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, we analyseren succesfactoren en verspreiden 

kennis. We verbinden gemeenten met elkaar en met andere partijen, en versterken de 

uitvoeringskracht van gemeenten. 

De Dutch Trade and Investment Board (DTIB) is een overlegorgaan van de rijksoverheid, 

VNO/NCW, MKB-Nederland, RVO, vertegenwoordigers van branches van het bedrijfsleven én 

vertegenwoordigers van de decentrale overheden. De VNG-vertegenwoordiger is Joost van 

Keulen, wethouder economie gemeente Groningen en lid van de VNG Commissie Europa en 

Internationaal. De G5, in de persoon van Rob van Gijzel, burgemeester gemeente Eindhoven, en 

het IPO zijn ook vertegenwoordigd. De DTIB wordt voorgezeten door minister Ploumen van 

buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. 

Met het oog op de verdere ontwikkeling van het programma REOA en de VNG-inbreng in de 

DTIB, leggen wij u drie vragen voor: over internationale reizen met een economisch doel, over de 

ontvangst van buitenlandse delegaties, en over contactgegevens binnen uw gemeente of 

regionaal samenwerkingsverband. 

1. Neemt u al deel aan de economische reisagenda?

In de DTIB bespreken we de gecoördineerde en strategische inzet van bewindspersonen, 

topbestuurders uit het bedrijfsleven en provincie- en gemeentebestuurders in buitenlandse 

economisch missies. Afstemming van deze reisagenda is van belang. Zo wordt overlap  
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voorkomen en kunnen we waar mogelijk ook ‘boodschappen’ voor elkaar meenemen. Ook 

kan zo ondersteuning door een Nederlandse ambassade worden gegarandeerd.  

Herkent u de genoemde voordelen en wilt u – een voornemen tot- een buitenlandse missie 

met een economisch doel van één van uw gemeentebestuurders inbrengen voor de 

strategische reisagenda, meldt deze dan zo vroegtijdig mogelijk bij ons, via 

anika.timmerman@vng.nl. 

Wij delen  deze informatie dan met BuZa, voor  het opstellen van de reisagenda. De agenda 

wordt periodiek geactualiseerd en is te vinden op de Internationaal ondernemen pagina’s van 

de website van het Rijk. 

2. Ontvangt u graag buitenlandse delegaties met een economisch doel?

De VNG ontvangt regelmatig verzoeken tot het faciliteren van buitenlandse delegaties die 

Nederland bezoeken. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor diverse departementen. Het gaat 

om zeer uiteenlopende thema’s/sectoren. Daarom is het nuttig een databestand te hebben 

van gemeenten die in principe bereid zijn in voorkomende gevallen een delegatie te 

ontvangen op een terrein waarop zij (of de bedrijven in hun gemeente) zich onderscheiden. 

Om buitenlandse ontvangsten te faciliteren kunt u bijgaand formulier van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken ingevuld aan ons retour zenden, via anika.timmerman@vng.nl. Uiteraard 

is de exacte invulling van uw rol in een dergelijk programma van geval tot geval en in overleg 

te bezien. Het gaat in dit stadium slechts om een inventarisatie van de interesse van 

gemeenten om hiervoor in beeld te zijn, en om een voorlopig overzicht van de profielen van 

de betreffende gemeenten. 

3. Wie binnen uw gemeente biedt ons inzicht in het internationale netwerk van uw

gemeente? en de (potentiële) kansen ervan voor economische versterking?

Wij vergroten graag ons inzicht in het internationale netwerk van Nederlandse gemeenten en 

hun regionale samenwerkingsverbanden. Dit zorgt voor een sterke inbreng in de DTIB én 

helpt kennis van gemeenten met elkaar te delen. Het gaat vooral om internationale relaties 

met een economisch doel of die potentieel relevant zijn voor economische doelen. Voor een 

zo groot mogelijke effectiviteit en efficiency werken wij samen met een aantal experts uit 

gemeenten en bedrijfsleven uit welke informatie wel en niet nodig is. Als tussenstap 

verzoeken wij u via anika.timmerman@vng.nl aan ons te melden welke persoon op dit punt 

binnen uw gemeente of uw regionale samenwerkingsverband voor ons als contactpersoon 

kan fungeren. 
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Bovenstaande drie verzoeken maken deel uit van een bredere aanpak om gemeenten te 

ondersteunen in hun bijdrage aan lokale en regionale economische ontwikkeling. In de bijlage 

treft u daarom ter informatie een overzicht van andere lopende initiatieven op dit terrein. Via de 

verschillende communicatiekanalen van de VNG kunt u daarvan de komende periode op de 

hoogte blijven. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 


