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Voorwoord
De wereld globaliseert. Burgers, bedrijven en andere maatschappelijke- of kennisinstellingen hebben
steeds vaker en op diverse manieren internationale contacten. Ook het gemeentelijk internationaal beleid verbreedt zich. Hoewel stedenbanden en ontwikkelingssamenwerking nog altijd effectieve vormen
van gemeentelijke internationale samenwerking kunnen zijn, wordt internationaal beleid steeds meer
geïntegreerd binnen andere beleidsterreinen.
Een blik over de grens kan immers op diverse manieren een verrijking zijn voor het lokale beleid. Niet
alleen biedt het economische kansen of meer bekendheid voor de eigen gemeente, het biedt ook
mogelijkheden om samen te werken op terreinen die te groot zijn voor individuele gemeenten en
gelegenheid tot kennisuitwisseling met vergelijkbare gemeenten in het buitenland.
In deze brochure vindt u inspirerende voorbeelden van gemeenten die het begrip ‘gemeentelijke internationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien. U leest er interviews met politieke ambtsdragers en ambtenaren die vertellen welke kansen zij zien, hoe zij die benutten en voor welke dilemma’s
zij zijn komen te staan. Voorbeelden die aantonen dat de eerste overheid zowel denkt als doet. Daarmee wil de VNG u inspireren om, ook in tijden van bezuinigingen, niet de luiken te sluiten, maar open
te staan om een blik over de grens te werpen.
Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit elke provincie een gemeente aan
het woord komt. Behalve dit deel zijn er ook delen over ‘economie’, ‘duurzaamheid’ en ‘evenementen’.
Alleen dat geeft al aan hoe breed gemeentelijke internationale samenwerking tegenwoordig kan zijn.
Voor u ligt het deel dat gaat over partnerschappen.

Partnerschappen
De gemeente Deventer en de gemeente Meppel zijn twee gemeenten die zich ook op internationaal
gebied opstellen als verbinder naar het lokaal initiatief; in partnerschap met organisaties binnen de
gemeente werken zij grensoverschrijdend op lokaal bepaalde thema’s.
Deventer wil dat doen door verbindingen te leggen tussen de verschillende sectoren (onderwijs,
ondernemers, cultuur-toerisme en NGO’s) om zo de internationale kracht van de gemeente te verbreden. Daartoe heeft de gemeente een nieuwe nota internationaal beleid vastgesteld voor de periode
tot 2020, ‘het Ambitieverhaal’, waarin staat beschreven hoe de gemeente haar visie op internationaal
beleid wil uitvoeren.
De gemeente Meppel neemt in deze brochure een bijzondere plaats in. In tegenstelling tot veel andere
gemeenten heeft Meppel namelijk een erg actieve stedenband. Vanuit de bevolking is er een sterk
draagvlak voor de stedenband met het Tsjechische Most en daarom wordt deze door de gemeente van
harte ondersteund.

Jan van Zanen,
voorzitter VNG
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INTERVIEW DEVENTER, OVER HET INTERNATIONAAL BELEID

‘Je bent ontzettend verbonden
met de rest van de wereld’
Andries Heidema (AH), burgemeester
Nicoleta Mitut (NM), manager International Affairs
De gemeente Deventer heeft mede door haar ligging aan geografische knooppunten en haar lange
geschiedenis in het Hanzeverbond een sterke internationale oriëntatie. In een nieuwe, overzichtelijke, nota ‘Deventer Internationaal 2015-2020’ (‘het Ambitieverhaal’1) heeft de gemeente beschreven
hoe zij de komende jaren deze kracht wil verbreden, door onderwijs, ondernemers, cultuur, toerisme
en NGO’s meer met elkaar in verbinding te stellen en door lokale initiatieven te ondersteunen. In dit
interview worden deze keuzes verder toegelicht.

Waarom is het voor de gemeente Deventer belangrijk om een visie te hebben op
internationaal beleid en deze in de praktijk te brengen?
AH: Volgens mij zijn er drie hoofdargumenten. Ten eerste is er in Deventer gewoon een zeer actief
maatschappelijk middenveld met veel internationaal opererende organisaties. Er zijn hier ongeveer 40
maatschappelijke organisaties die in het buitenland actief zijn. Deze organisaties moeten natuurlijk
wel op eigen kracht opereren, maar zij verdienen een ruggensteuntje. Een tweede argument is bewustwording. De wereld is groter dan de landsgrenzen, of dan Zuid-Frankrijk waar men gaat kamperen. Ten slotte, op het niveau van overheid tot overheid is het waardevol om jezelf te laten inspireren
door collega’s elders ter wereld en hen te stimuleren en inspireren met de kennis en know-how die wij
hebben.

In het Ambitieverhaal wordt als doel gesteld “toevallige’ ontmoetingen die een extra
impuls aan internationale ontwikkeling geven” te structureren. Hoe ziet u dat voor u?
AH: Ik zal dat toelichten met een voorbeeld. Een tijd geleden werd ik uitgenodigd om de opening van
een productielijn van een Japanse fabriek hier te doen. Er waren een Japanse CEO en een Duitse directeur, we wisselden visitekaartjes uit, maakten wat foto’s en namen weer afscheid.
Achteraf gezien was dat een gemiste kans. We hebben hier een hogeschool die bijna 10% Aziatische
studenten heeft. Die studenten zoeken in Nederland werk- en afstudeerplekken, en er zijn Nederlandse studenten die in Azië iets willen doen. Als we deze opening wat hadden verbreed aan de voor- of
achterkant, hadden we misschien wel grensoverschrijdende samenwerking richting Duitsland of Japan
van de grond kunnen krijgen. Bovendien was het nu wel een erg droge opening terwijl het hier ritselt
van allerlei culturele clubs die er een fantastisch evenement van hadden kunnen maken en die we een
internationaal podium hadden kunnen geven. Zo’n verbinding kan ongelofelijk veel kracht genereren,
maar dan moet je het wel organiseren. Dat bedoelen we met het “structureren van toevallige ontmoetingen”.
Om dat voor elkaar te krijgen is een actief netwerk nodig waarin je elkaar kent en weet waar anderen
mee bezig zijn. Een van de manieren waarop we dit nu aan het uitventen zijn is door het opbouwen
van een virtueel international office. Dat bestaat uit mensen uit het onderwijs, de culturele sector, het
bedrijfsleven, ngo’s en de overheid, die aanspreekbaar zijn en gegevens uitwisselen. Daarnaast hebben
we een aantal ambassadeurs dat deuren kan openen, mensen enthousiast kan maken, en in staat is om

1

Het volledige Ambitieverhaal, inclusief actielijsten, is opgenomen in de VNG Databank Praktijkvoorbeelden,
zie: https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/europa-en-internationaal/internationale-samenwerking-gemeenten/ambitieverhaal-deventer-internationaal-2015-2020.aspx
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zo nodig bovenlangs lijntjes te leggen waarna het international office aan de slag kan om het toeval te
organiseren.

Heeft Deventer nog stedenbanden?
NM: Officieel bestaat er nog een stedenband met Sibiu, een stad in Roemenië. De uitvoering van activiteiten is de laatste jaren echter neergelegd bij de Stichting NetSib die, met name op het gebied van
cultuur, van alles organiseert. Zo hebben zij najaar 2015 een groot evenement georganiseerd om de
vijfentwintig jaar samenwerking tussen Deventer en Sibiu te vieren. Bijzonder aan deze stedenband is
de ontwikkeling van hulpverlening, ondernomen door particulieren, naar projectmatig werken tussen
organisaties en de overheid hier en daar met als resultaat een gelijkwaardig partnerschap.
AH: Wij werken tegenwoordig het liefst projectmatig met een team van Nederlandse gemeenten en
gemeenten elders, in plaats van via een stedenband of een andere langdurige relatie. Dat heeft meerdere voordelen, met name op het gebied van schaal en vermindering van kwetsbaarheid. Bovendien
kan je als vrienden uit elkaar wanneer de klus is geklaard en de ambitie bereikt. Nog steeds worden we
regelmatig benaderd door buitenlandse gemeenten met verzoeken om een stedenband, maar als we
dat zo uitleggen snappen die gemeenten dat wel. Het is een beetje sneu, maar ik heb dat liever nu dan
dat we na een paar jaar moeten zeggen: “Nu stoppen we er mee”.
Je moet je ook realiseren dat wij met een hele kleine staf werken van één persoon. We zijn actief op
de drie doelen die ik net noemde, maar financieel en organisatorisch zijn we niet in staat om grote
projecten op eigen kracht of op eigen kosten te doen. Wel kunnen wij aanhaken bij een nationaal of
Europees programma.

Is daar sprake van een nieuwe trend: de gemeente faciliteert beleid en vult activiteiten
van andere organisaties aan?
AH: Als gemeente werk je in een netwerk waarbij je zelf niet op de kop zit, maar waarbij de inzet van
anderen centraal staat. De gemeente is verbinder en ondersteuner. Ik zal dat illustreren aan de hand
van Oeganda; daar zijn verschillende particulieren, ngo’s, bedrijven en onderwijsinstellingen uit Deven-
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Internationaal actieve Deventer NGO’s bij het evenement Deventer Wereldstad in 2012

25 jaar stedenband met Sibiu

ter actief. Deze maatschappelijke actoren hebben samen met ons gekeken hoe voorkomen kan worden
dat iedereen individueel zijn eigen dingetje doet. Dat heeft geresulteerd in “Connect2Uganda”, een
samenwerking voor vier jaar, waarin wij als gemeente die partijen bij elkaar willen brengen om te komen tot een meer afgestemde, gecoördineerde aanpak. Daarnaast bieden wij deze organisaties soms
heel letterlijk een podium om datgene wat ze aan ervaring hebben te delen met collega-ngo’s en de
Deventer samenleving.
NM: In aanvulling daarop: ook vanuit het LGCP-programma werken we in Oeganda2. We zijn heel
blij met de programma’s die uitgevoerd worden door VNG International, daar doen wij al jaren aan
mee. Binnen zo’n programma wordt het kader en het thema bepaald waarbinnen wij moeten opereren. Onze buitenlandse partners geven wel aan waar hun behoeftes liggen. Op het gebied van food
security in Oeganda hebben onze partners aangegeven dat ze veel belang hebben bij het ondersteunen van de boerenassociaties in hun regio en het opzetten van schooltuinen om zo de voedselvariëteit
te bevorderen. Kinderen kunnen dan beter eten en presteren beter op school. Op den duur worden
ook de ouders erbij betrokken om dat thuis te continueren. De ngo’s binnen “Connect2Uganda” zijn
betrokken om projecten binnen dit programma uit te voeren, leerlingen van het Agrarisch Onderwijs
(AOC Oost) leveren groenexpertise en de Hogeschool Windesheim brengt studenten daarnaartoe die
onderzoek kunnen doen naar hoe de schooltuinen kunnen functioneren. Wij zijn in gesprek met de
overheid daar, omdat de Oegandese regionale overheid een hele cruciale rol speelt in het kiezen van
de schooltuinen en bij het voeren van gesprekken met de schoolbesturen en dergelijke. Het feit dat
wij van overheid tot overheid in contact zijn, versterkt de rol van de overheid daar en het versterkt de
samenwerking tussen de overheid en onze partners daar.
AH: Binnen het LGCP-programma hebben we een uitwisseling gehad rondom data verzamelen en
analyseren. Ook gaan we een training gegeven over interactieve beleidsontwikkeling. Deze activiteiten

2

Het Local Government Capacity Programme (LGCP) draagt bij aan capaciteitsversterking van lokale overheden en verenigingen van
lokale overheden in tien verschillende landen, waaronder Oeganda. Het programma wordt uitgevoerd door VNG International en
gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Diverse Nederlandse gemeenten dragen bij aan dit programma. Deventer
is één van de drie Nederlandse gemeenten die deelnemen aan het LGCP in Oeganda, waar het programma zich richt op het versterken van acht lokale overheden en twee verenigingen van gemeenten op het terrein van voedselzekerheid. Voor meer informatie:
http://www.vng-international.nl/our-projects/local-government-capacity-programme-lgcp/

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7

zijn dus echt op het niveau overheid tot overheid. In Nederland hebben we hier ervaring mee omdat
de samenleving aan het veranderen is en omdat de overheid minder geld beschikbaar heeft. Als het
gaat om food security of onderwijs zijn er namelijk weinig of geen lokale budgetten beschikbaar en
een lokale overheid kan van grote toegevoegde waarde zijn in het bij elkaar brengen of verbinden van
partners. De kennis en ervaring die we daar in Nederland over hebben willen we graag delen; als in
Oeganda zo’n mindshift is gemaakt kan de lokale overheid daar ook meer van betekenis zijn voor onze
partners die in Oeganda werken. Dan voeg je als overheid dus iets toe, dan is het geen losgezongen
overheid tot overheid verhaal, maar dan is het versterkend op alle andere initiatieven die er lopen.
NM: Onze partners hadden hier ook om gevraagd. In Oeganda is het imago van een lokale overheid
namelijk niet al te positief. Dat kan verbeterd worden door burgers en maatschappelijke partners meer
invloed te geven op beleidsontwikkeling. Dat komt de samenwerking met onze partners ter plekke
dan ten goede. Dat is onze toegevoegde waarde; wat wij doen in het buitenland is aanvullend aan
activiteiten aan onze kant, daarom zijn wij grote voorstanders van een netwerkbenadering.

In het Ambitieverhaal worden ondernemers genoemd als een van de sectoren die baat
hebben bij meer internationale samenwerking. Veel gemeenten spelen nog met de
vraag hoe zij hun bedrijfsleven kunnen faciliteren. Hoe zien jullie je rol als gemeente
daarin?
AH: Laat ik eerlijk zeggen, het hele traject rond het Ambitieverhaal heeft ook het denken over internationaal zaken doen wel een duw gegeven. Ik heb net een voorbeeld genoemd van dat Japanse
bedrijf, maar er zijn een heleboel internationale spelers in Deventer. Het ontbrak hier alleen aan een
actief netwerk waarin mensen elkaar kennen en weten waar ze mee bezig zijn. Daarom heeft het MKB
Deventer onlangs enkele internationale avonden georganiseerd, waarin ondernemers onder andere
vertelden waar zij zaken doen. Tijdens een van die avonden zaten er twee directeuren naast elkaar aan
tafel, en de ene vertelde dat hij ergens in Afrika werkte. “Verrek”, zei de ander: “Ik ook”. Ze deden
zaken in het zelfde land, op een paar kilometer afstand van elkaar en wisten dat niet van elkaar. Als je
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dat wel weet kan je slim zaken gaan doen. De juiste aanvliegroute is dan ook niet: “Nou ja, we gaan
maar handelsmissies organiseren” of: “Iedereen gaat naar China, dus gaan we ook maar naar een
Chinese stad”, maar wij beginnen bottom-up: “Met wie doe jij zaken, en kunnen we elkaar helpen?”
En kunnen deze economische activiteiten misschien verbonden worden met onderwijs, cultuur of met
ngo’s? Dat is een meer organische manier van werken dan met grote handelsmissies.
NM: Dat is ook de belangrijkste vernieuwing van ons beleidskader: tot nu toe was internationale
samenwerking met name maatschappelijk gericht, en hoewel we wel altijd onderwijs- en cultuurinstellingen erbij betrokken was contact tussen overheid en bedrijfsleven vaak toevallig. Dat proberen we nu
wel structureel te organiseren. Wat ik ook ontzettend leuk vind aan de nieuwe ambitie is dat vertegenwoordigers van al die sectoren daarbij hebben meegedacht. Het stuk is samen met hen geschreven. Het
is niet een document van de gemeente, maar het is een ambitieverhaal van de stad.

Is dat ook een nieuwe bestuursstijl die hoort bij internationale ambities die sowieso
toegepast zou moeten worden?
AH: Dat hoort in ieder geval bij de manier waarop we in Deventer dat doen. Ik vind dat iedere burgemeester en iedere samenleving voor zichzelf moet definiëren wat daar passend is, maar ik heb wel het
idee dat dit Deventer overstijgen mag. In de tijd waarin we nu leven is zo’n manier van werken een
kansrijke. Kansrijker dan een traditionele stedenband, sectorgewijs bezig zijn, aanbodgericht denken
of met handelsmissies bezig zijn. Dus dat doe ik wel vanuit een overtuiging die verder gaat dan alleen
het idee dat het voor Deventer zo werkt.
NM: Dit hoort ook bij de nieuwe netwerkrol die een overheid in Nederland heeft: faciliteren, ondersteunen en stimuleren. Volgens mij hoort deze ambitie ook bij de traditie van een internationale stad
als Deventer. Ik ben er trots op dat er al zoveel sectoren internationaal actief zijn en vind dat je als
overheid niet kunt achterblijven.
AH: Dat wordt ook gedragen door het overgrote deel van de samenleving en het bestuur. Ergens in
de staart van de bezuinigingsronde die we in Deventer hebben gehad, hebben we voorgesteld om
het budget internationaal te halveren. Bijna alle bezuinigingsvoorstellen van het College hebben het
gehaald, maar dit is door de Raad met een overgrote meerderheid teruggedraaid.

In het ambitieverhaal wordt het Hanzeverbond genoemd als een van de internationale
netwerken waar de gemeente samen met haar partners in de stad een nieuwe impuls
aan gaat geven. Hoe gaat dat gebeuren?
AH: Het Hanzeverbond is in de jaren ’80 nieuw leven ingeblazen. Het was de Europese Unie in de Middeleeuwen en heeft ongeveer 300 jaar bestaan. Het gaat om 200 steden. Elk jaar vinden in een van
die steden de Internationale Hanzedagen plaats. Het is een evenement dat duurt van woensdag tot
en met zondag waar die steden zich presenteren aan het publiek uit die stad en wijde omgeving. Een
paar jaar geleden zijn we ook gestart met de Business Hanze. Ondernemers en steden kunnen daarvan
lid worden. Via de gemeente kan een lijntje naar de Business Hanze worden gelegd en iemand worden
doorgelinkt naar een ander gemeente.

Deventer ligt centraal, langs de IJssel, en ook aan de Noord-Zuid-As en Oost-West-As.
Hoe belangrijk is dat voor de stad?
AH: Een goede illustratie daarvan is het Europese TENT-T programma. Daarin zijn de Europese hoofdtransportcorridors in kaart gebracht. Brussel wil in die gebieden investeren en daarom moet de doorstroom optimaal zijn. In dat programma staat een grote stip bij Deventer als multimodaal transportknooppunt omdat water, spoor en weg bij elkaar komen. Dat betekent dus dat Deventer als logistieke
hotspot heel interessant is. Op dit moment kijken we met ons havenbedrijf of we op het punt van
containeroverslag die multimodaliteit een extra duw in de rug kunnen geven.
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Wat heeft Deventer op het gebied van internationale samenwerking geleerd van
contacten met andere gemeenten in Nederland?
AH: Wat ik zelf heb geleerd is dat internationale samenwerking soms nog teveel een hobby is van de
burgemeester of een ambtenaar. Internationaal beleid kan alleen maar functioneren als het is ingebed
in de samenleving. Als dat niet het geval is, kabbelt het een tijdje door en als er een beetje tegenwind
komt zakt het weg, sneuvelt het door bezuinigingen en dan is dat het einde van het internationaal
actief zijn van de gemeente. Daarnaast hebben we veel geleerd van het kijken bij andere gemeenten. Voor het opzetten van het international office hebben we ons bijvoorbeeld laten inspireren door
Utrecht en diverse andere gemeenten. Het is een kwestie van creatief overnemen van inspirerende
voorbeelden en die doorinterpreteren naar de Deventer situatie.
NM: Met name dat laatste, inspireren is voor ons heel belangrijk. Voor een brandweerproject in Turkije
heeft onze brandweer nauw samengewerkt met specialisten uit de gemeenten Amsterdam en Enschede. Er is niet alleen veel geleerd van de input van de Turkse partners, maar op vakinhoudelijk niveau
ook veel winst behaald door de uitwisseling van kennis met Nederlandse gemeenten.

De volgende vraag sluit hier wel een beetje op aan: welke tips heeft u voor gemeenten
die hun internationale beleid nog willen vormgeven?
AH: Ik denk dat dat, anders verwoord, de elementen zijn die we eerder hebben genoemd.
NM: En volhouden. Gewoon geloven in wat je doet. Ik ben heel blij dat er in Deventer beleid is op
internationale samenwerking en dat dat verder wordt ontwikkeld. Dat is helaas niet te zeggen van
veel andere gemeenten die dat juist wegbezuinigen of daar mee stoppen. Daarmee mis je veel kansen;
we wonen allemaal in een geglobaliseerde wereld; alles wat internationaal gebeurt heeft een impact,
nationaal maar ook lokaal. Dus daar moet je volgens mij iets mee. Uiteindelijk kun je niet meer niet
internationaal opereren, je bent ontzettend verbonden met de rest van de wereld en dus ook met alle
internationale ontwikkelingen.
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INTERVIEW MEPPEL, OVER DE STEDENBAND MOST-MEPPEL

‘De overheid is hier niets anders
dan de verbinder naar Most toe’
Jan Westmaas (JW), burgemeester
Harm Jan Lanjouw (HJL), voorzitter Stichting Stedenband Most-Meppel
Najib Ouaamar (NO), ambtenaar Internationale Betrekkingen
De gemeente Meppel heeft sinds 1998 een stedenband met de Tsjechische stad Most. De ontwikkeling
en uitvoering van activiteiten tussen de steden worden gedaan door de Stichting Stedenband MostMeppel. Zij organiseert jaarlijks diverse activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.
Deze stedenband is daarmee een goed voorbeeld van hoe een klassieke stedenband ook tegenwoordig een verrijking kan zijn voor de lokale samenleving.

Wat is volgens u het meest bijzondere aan de stedenband die Meppel met Most heeft?
JW: Het is bijzonder dat Meppel, toen de stedenband eind jaren ’90 werd opgezet, niet echt op zoek
was naar een stedenband. De Rotary Club Meppel bestond 60 jaar en wilde de stad een cadeau doen.
Dat werd uiteindelijk deze stedenband. De criteria die gesteld werden bij de keuze voor een stad waren dat het binnen een dagreis bereikbaar moest zijn, aan de andere kant van het voormalige IJzeren
Gordijn moest liggen en dat Meppel er niet alleen iets naar toe moest kunnen brengen, maar ook iets
vandaan moest kunnen halen. Dat was het begin.
HJL: In die zelfde periode was de Rotary Club Most ook op de huwelijksmarkt. Dat was toen nog een
vrij jonge organisatie en zij wilden graag de blik op het Westen richten. Zo kwamen die twee clubs bij
elkaar. Deze stedenband is dus niet ontstaan op initiatief van de gemeente, maar hij kwam voort uit de
gemeenschap. Dat maakt deze stedenband ook speciaal.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11

Most: burcht Hnevin

Verder vind ik het bijzonder om te merken dat er nu in Most een omslag plaatsvindt waardoor er
meer ruimte komt voor persoonlijk initiatief. Onder de vorige burgemeester was het bijvoorbeeld niet
bespreekbaar dat er een tegenhanger van onze stichting zou komen; alles moest volgens het oude
systeem; van bovenaf zeggen ze hoe het moet, wij voeren uit maar nemen geen vooral geen initiatief.
Dat is aan het veranderen. Vorig jaar is na de gemeenteraadsverkiezingen in Most een jong bestuur
gekomen met frisse ideeën. We merken dat nu al en ik denk dat dat goed is. Zo is er inmiddels een
werkgroep aangesteld in Most onder leiding van een wethouder, met een paar afdelingshoofden en
ambtenaren. Daar hebben wij goede verwachtingen van; indirect ontstaat er in Most zo meer enthousiasme voor de stedenband.

Welke activiteiten vinden er de komende tijd plaats binnen de stedenband?
HJL: Eind juni heeft een delegatie van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan Most. In september
was hier het Meppeler Muziekfestival. Het wordt tweejaarlijks gehouden en het is inmiddels gebruikelijk dat er mensen uit Most aan deelnemen. Dat is goed voor de contacten en bovendien heb je meteen
publiek wanneer het Meppeler Mannenkoor een concert geeft samen met het mannenkoor uit Most.
Daarnaast is het gezellig als je met elkaar zingt of met elkaar een biertje drinkt. Daar willen we dus
wat vastigheid in aanbrengen; het plan is dat het ene jaar mensen uit Most deelnemen aan het Meppeler Muziekfestival en het andere jaar mensen uit Meppel deelnemen aan het jaarlijkse muziekfestival
in Most.
Ook op het gebied van onderwijs zijn we actief. We hebben nu voor het vierde achtereenvolgende jaar
stagiairs uit Most gehad en toevallig heb ik vanmorgen een overeenkomst op de post gedaan, waarin
we afspreken dat wij de komende jaren weer Tsjechische stagiairs ontvangen. Er komen er hier twee
op het gemeentehuis stage lopen en twee bij de Noorderboog, een zieken- en verpleeginrichting in
Meppel. Ook aan hen merk ik het andere denken; zij kijken meer over grenzen, zijn modern, spreken
Engels, noem maar op. Dus met die jongere generatie krijg je weer nieuwe krachten die geen boodschap meer hebben aan het oude systeem.
Daarnaast willen we meer gaan doen op het gebied van sport. Jarenlang hebben vier jeugdteams uit
Meppel met Pinksteren deelgenomen aan een voetbaltoernooi in Most. De voetbalclub is nu gedegradeerd van de 2e naar de 3e klasse, dus het gaat even wat minder met die club, maar dat willen we de
komende jaren ook weer gaan oppakken.

Stedenbanden zijn door de Europese Unie genoemd als een middel om de
betrokkenheid van burgers bij Europa en de ideeën waar de Europese Unie voor staat
te vergroten3. Speelt dat idee vanuit Europa ook mee in jullie beleidskeuzes?
NO: Een stedenband kan een goede manier zijn om jeugd bij Europa te betrekken. Wanneer jongeren
naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld vanwege sport of onderwijs, gaat het niet alleen over deze
thema’s, maar zij hebben het met hun omgeving ook over de vraag wat dat dan precies voor land is. In
Meppel kent iedereen wel iemand die in Most is geweest, of iemand die mensen hier heeft ontvangen.
Daar gaat een enorme kracht van uit.
JW: Het is belangrijk om over de grens te kijken en relaties te onderhouden. Het elkaar leren kennen
en weten wie de ander is zorgt er voor dat we begrip voor elkaar kunnen blijven opbrengen, ook al
zijn we verschillend. Daarom vind ik het niet goed als relaties tussen steden alleen maar bestuurlijke
relaties zijn, dat lijkt mij een verkeerd uitgangspunt. De overheid is nodig om lijntjes te leggen en zo
af en toe een deur open te doen, maar daarna, als die deur open is, moet er op het niveau van de
samenleving een verbinding naar de samenleving plaatsvinden. Daarom gaat het over sport en over
cultuur; het gaat over gewone mensen die met elkaar contacten onderhouden. Dat kunnen bereiken is
natuurlijk een van de doelstellingen die Europa ook heeft. Het draagvlak moet echter zitten in mensen
3
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hier en daar die dergelijke relaties belangrijk vinden. Als dat er niet is, dan is elke deur die ik daar open
een deur zonder dat er iets achter is.

Hoe belangrijk is het in Tsjechië dat het college dergelijke deuren opent?
JW: Als de samenleving zou besluiten om nog een relatie aan te gaan met een willekeurige stad ergens
in Europa, wie belt er dan? Wie gaat dat lijntje leggen? Het gemeentebestuur is nodig om aan een
gemeentebestuur ergens anders te vragen of iets kan. Kijk, hier ontstond de band niet via gemeentebesturen, maar door twee Rotary Clubs die op zoek waren naar een partner. Het is bijzonder dat zij dat
vervolgens opgeschaald hebben naar een band die gedragen wordt door de stad.
HJL: De formele basis voor de stedenband is de officiële band van de gemeente, ook voor subsidies. Die
basis moet er zijn, daarom ook overlegt het stichtingsbestuur elke vijf jaar weer met de gemeenteraad,
en laat het de gemeenteraad besluiten of we weer vijf jaar doorgaan. Als stichting hebben wij zoals
gezegd op verschillende onderdelen contacten; via sport, via onderwijs, zakenleven nog wat moeilijker,
via cultuur en ook via de gemeente.

Waarom lopen de contacten tussen het zakenleven van Meppel en Most nog wat
moeilijker?
HJL: We hebben die mogelijkheden wel eens afgetast met ondernemersverenigingen en andere vergelijkbare organisaties. Men wil wel, maar het is nog niet gelukt om een match te krijgen tussen bedrijven hier en bedrijven in Most. Er is nog geen bedrijvigheid gevonden die op elkaar aansluit.
JW: Dat soort dingen zijn ook lastig omdat de werkgelegenheid in Most een groot probleem is.
Mensen werken daar vooral in de energiewereld, de bruinkoolindustrie en heel kleine bedrijfjes. Het
bedrijfsleven hier steunt de stedenband wel, maar ondernemers willen toch vooral naar het buitenland
als er iets te brengen of te halen valt. Daarmee krijg je geen constante, jarenlange betrokkenheid.

In veel gemeenten is discussie over stedenbanden. Waardoor lijkt er in Meppel
helemaal geen kritiek te zijn op de stedenband met Most?
JW: Dat komt doordat de overheid hier niets anders is dan de verbinder naar Most toe. De stedenband
is geen uitwisseling van gemeenteraden; in de bijna tien jaar dat ik hier werk is de gemeenteraad
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slechts twee keer in Most geweest. Wij gaan er niet naartoe als er geen inhoud is, maar bemoeien ons
ook niet inhoudelijk met de stedenband. De Stichting Stedenband Most-Meppel legt uit wat ze doet,
waarvoor ze subsidie krijgt, en de stichting zorgt er voor dat daar draagvlak voor is in de samenleving.
Op de begroting van 2014 was de subsidie aan de Stichting Stedenband Meppel-Most wegbezuinigd,
er moesten keuzes gemaakt worden. Het ging om een heel klein bedrag, zo’n € 4.000,-. Daar kunnen
we als college bij wijze van spreken zelf een besluit over nemen, maar omwille van het draagvlak wilden we dat de gemeenteraad daar expliciet over zou beslissen. Toen is er vanuit de politiek een breed
ondersteund initiatief gekomen om toch door te gaan met de stedenband en toen is weer dat kleine
bedrag op tafel gekomen.
NO: Als mensen horen dat er tonnen in een stedenband omgaan schrikken zij er van, ongeacht waar
het aan besteed wordt. Maar als ze horen wat de Stichting Stedenband Meppel-Most allemaal bereikt,
en dat het gaat om €4.000,-, dan kan je daar ook niet zo heel veel van zeggen. De beeldvorming is
dus een belangrijk aspect. Je kunt als gemeente ook heel veel communiceren maar je hebt toch altijd
je ambassadeurs nodig. De beste communicatie komt van mensen die er zelf zijn geweest en die hun
verhaal vertellen.
JW: Onze stedenband bestaat alleen maar bij de gratie van het feit dat men in de stad ook vindt dat
we er mee door moeten gaan. Het is inderdaad waar, er is nooit kritiek er op. Dat heeft volgens mij te
maken met de relaties: wat doen wij als overheid en wat doet de stichting. Nogmaals, wij als overheid
zorgen er slechts voor dat we de hand reiken tussen Most en Meppel.

Is dat ook een advies aan andere gemeenten die een stedenband hebben of er over
nadenken er een aan te gaan?
JW: Ja, dat denk ik wel. Ga voor de inhoud. En zorg dat het gaat over kleine dingen die continu zijn.
Het gaat er niet om dat je ergens een gebouw neerzet en vervolgens zegt: “Zoek het maar uit”. Het
gaat om gewone, praktische zaken die je voort kunt zetten. Dat is ook een reden waarom wij inzetten
op thema’s als sport, cultuur en kennisuitwisseling; het zijn doe-dingen die behapbaar zijn en uiteindelijk leiden tot continuïteit van relaties tussen mensen.
Ten derde: maak het gelijk operationeel. Doe wat. Ik bedoel: als we rapporten moeten gaan schrijven
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om de samenwerking in stand te houden, stop er dan gelijk mee. Ga gewoon aan het werk en ga wat
doen. Dan zie je dat er waardering voor komt, want dan gebeurt er ook wat. Hoeveel geld er aan
wordt besteed maakt dan niet zoveel meer uit, zolang er maar goede dingen mee gedaan worden.
Maar ga geen beleidsverhalen schrijven. Een keer in de vijf jaar schrijven we kort op waarom we de
stedenband nodig vinden, dan komt de stichting vertellen waarom er subsidie nodig is en vervolgens
vindt de raad er wat van, that’s it.
In mijn vorige gemeente hadden we een stedenband met een gemeente in Japan. Dat had iets te
maken met het feit dat men in Japan in een bepaald gebied ook een polder had, een soort Flevoland,
heel bijzonder. Maar dat was puur een bestuurlijke relatie. Bovendien gingen wij Nederlanders nooit
die kant op, omdat dat veel geld zou kosten. Die stedenband was met een paar jaar voorbij; er moet
wel ergens een linkje zijn. Meppel heeft ook een relatie met de Marokkaanse stad Al Hoceima. Ook
die stedenband levert ons veel op. En ook daar zie je: het moet in de harten van mensen zitten, anders
werkt het niet.

Wat levert de band met Al Hoceima de gemeente Meppel dan precies op?
JW: De band met Al Hoceima heeft nadrukkelijk te maken met het feit dat hier een vrij grote Marokkaanse gemeenschap woont en we hebben er veel aan. Zo hebben we wel eens welzijnswerkers en
politie meegenomen die kant op om te kijken hoe men het daar doet en omgekeerd zijn bijvoorbeeld
de vrouwelijke burgemeester van die stad en de directeur van een middelbare school naar Meppel
gekomen om te vertellen hoe hier wordt gewerkt. Nederlanders die in de jaren ’50 naar Australië zijn
gegaan hebben vaak nog het gevoel dat Nederland nog steeds zo is als toen zij het verlieten en dat
geldt net zo goed voor de Marokkaanse arbeiders die naar Nederland zijn gekomen. Zij denken vaak
dat het in Marokko nog precies zo is als toen zij weg gingen en dat is natuurlijk niet zo, het is daar ook
supermodern.
NO: In de samenwerking met Al Hoceima proberen we puur op inhoud te kijken naar wat er leeft. Een
simpel voorbeeld is het reinigingsverhaal. Het agentschap van het ministerie van Economische Zaken
had een tijd geleden een mooie themabijeenkomst georganiseerd over afval. Daarin werd op hoofdlijnen gesproken over hoe je contracten afsluit en dergelijke zaken. De gemeente Al Hoceima wilde
graag van Meppel leren hoe wij dat als gemeente aanpakken, welke rol wij pakken en dergelijke. Zo’n
inhoudelijke basis is volgens mij erg nuttig.
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