Raadswerkgroep Internationale Betrekkingen; 2017 en verder
1. Waarom deze notitie?
In de Kadernota Internationale Betrekkingen uit 2011 is vastgesteld dat het grootste
deel van de internationale betrekkingen is gericht op het bevorderen van de
werkgelegenheid. Daarom zijn de economische internationale betrekkingen nu
behandeld in de Kadernota Economie ‘De Economische Evolutie van Emmen’ van
2016. Daarin is aangegeven dat het accent de komende jaren ligt op Duitsland en op
de EU en dat voor het overige steeds vraaggericht wordt ingespeeld op de actuele
behoeften van het bedrijfsleven en het onderwijs.
Voor wat betreft de internationale bewustwording verwijst de Kadernota Economie
naar de in 2016 vernieuwde beleidsregel voor subsidies op dit gebied, die worden
verstrekt op voordracht van de Raadswerkgroep Internationale Betrekkingen.
De Raadswerkgroep vindt het wenselijk dat daarnaast voor de komende jaren de
uitganspunten en doelen van de Raadswerkgroep opnieuw worden vastgelegd.
Zoals uit deze notitie zal blijken, is er geen sprake van een andere koers, maar van
een bevestiging dat ook de komende jaren zal worden ingezet op internationale
bewustwording. Daartoe blijft ook het budget van de Raadswerkgroep Internationale
Betrekkingen als instrument bestaan.

2. Emmen is sterk internationaal gericht.
Dat de gemeente Emmen sterk internationaal is gericht blijkt uit het volgende.













Emmen grenst aan de oost- en zuidzijde aan Duitsland, met veel grensverkeer.
De A37 is de belangrijkste snelweg tussen het Westen en Noord- Duitsland en
Scandinavië.
Tal van bedrijven in de gemeente Emmen zijn actief in buitenlandse markten.
Veel Duitsers komen naar Emmen om te winkelen en voor Wildlands.
In het Internationaler Naturpark-Bourtanger Mohr-Bargerveen werkt Emmen
samen met Landkreis Emsland, Grafschaft Bentheim, Provincie Drenthe en de
gemeenten Twist, Geeste en Wietmarschen, Meppen en Haren.
In Emmen werken veel buitenlanders, zoals Polen ondermeer in de tuinbouw
Emmen heeft 40-50 bedrijven met een buitenlands moederbedrijf.
Olie die wordt gewonnen in Schoonebeek wordt verwerkt in Lingen.
Het (beroeps-) onderwijs in de gemeente Emmen kent een sterke internationale
oriëntatie.
Er zijn in de afgelopen decennia veel projecten in heel Emmen mede
gefinancierd met subsidies van de EU (vooral ESF, EFRO en Interreg).
Emmen heeft (samen met Assen, Groningen en Leeuwarden) een kantoor in
Brussel.
Emmen neemt met een zevental organisaties deel in een project met als doel in
een periode van twee jaar (2016-2017) 400 NL-werkzoekenden op een baan in
Duitsland.
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Vooral de laatste jaren is er meer zorgen over het verlies van het ‘eigene’, of van
werk of welvaart door internationale ontwikkelingen, zoals door de globalisering, door
de vluchtelingecrisis en door de open grenzen.
Internationale betrekkingen zijn juist voor Emmen hoe dan ook een belangrijk
gegeven en horen daarom de komende jaren voor de gemeente Emmen een stevige
plaats op de agenda te houden.
De Raadswerkgroep Internationale Betrekkingen is in 2004 opgericht om deze te
bevorderen. Deze raadswerkgroep hecht vooral aan internationale bewustwording,
vooral onder de jeugd, en stimuleert deze met een eigen subsidie regeling.

3. Bevorderen internationale bewustwording blijft nodig.
Omdat internationale betrekkingen zo van invloed zijn op Emmen, is internationale
bewustwording nodig om daar goed mee te kunnen omgaan.
Bewustwording legt de basis voor zelfstandige keuzes die onze inwoners kunnen
maken over hoe zij zich willen opstellen tegenover de ontwikkelingen die er uit de
wereld onvermijdelijk ook op hen af komen.
Persoonlijke internationale contacten over en weer vergroten het begrip voor andere
culturen en dragen ook bij aan de kansen op werk en inkomen.
Scholen leveren een essentiële bijdragen aan buurcontacten met buitenlandse
leerlingen, aan kennismaking met andere culturen en aan bewustmaking van ons
democratisch systeem en onze rechtsstaat ten opzichte van andere systemen.
Maar ook initiatieven van inwoners en organisaties die de internationale
bewustwording stimuleren helpen daarbij.
Voor dergelijke activiteiten kunnen inwoners en organisaties een beroep doen op
subsidie vanuit het budget waarover de Raadswerkgroep adviseert.
In 2016 is daarvoor een regelement vastgesteld.

4. Eigen internationale contacten Raadswerkgroep
De leden van de Raadswerkgroep willen zelf ook graag een actieve bijdrage leveren
aan het onderhouden van internationale contacten, vooral met de Duitse buren.
Ook bij ontmoetingen met bezoekers aan de gemeente Emmen vanuit het
buitenland, zoals bijvoorbeeld recent vanuit Georgsmarienhütte, Palestina en
Rwanda, zijn leden van de Raadswerkgroep graag actief betrokken.
Daarnaast reisden leden van de Raadswerkgroep ondermeer naar Duitsland.
Emmen heeft momenteel twee zustergemeenten: Georgsmarienhütte (Duitsland) en
Shangluo (China). Uit elk van de twee zijn er in de afgelopen jaren bezoeken
geweest aan Emmen. Het accent bij deze zusterrelaties ligt sterk op bestuurlijke
uitwisseling en het uitwisselen van informatie. De raadswerkgroep wil graag
betrokken blijven bij (bezoeken vanuit) deze zustersteden en helpen om de
contacten uit te bouwen en waar mogelijk inhoud te geven. Dit geldt tevens voor de
contacten met de Duitse buurgemeenten.
Momenteel is de voorzitter van de Raadswerkgroep lid van het Algemeen Bestuur
van de Eems-Dollard Regio EDR en lid van de expertgroep van het Rijnlandinstituut.
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5. Budget
Het gemeentebestuur van Emmen blijft ook de komende jaren een budget
reserveren om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan internationale
bewustwording van de bevolking.
Het budget waarover de Raadswerkgroep kan beschikken wordt jaarlijks vastgesteld
in de begroting. Een deel van het budget is bestemd voor representatie.
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