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Emmen, 18 april 2019
Geachte raads- en commissie leden,
Tijdens de vorige, gezamenlijke commissievergadering van 8 april jl. stond als ingekomen stuk ter
kennisname, ontvangen van het college, de nieuwe of vernieuwde notitie Buitenlands Beleid op de
agenda onder 11.R.
Nu hebben wij als raad een Werkgroep Internationale Betrekkingen (WIB) ingesteld en het is en was
een goede gewoonte dat ook deze werkgroep er bij betrokken wordt wanneer dergelijke stukken het
licht zien. Bijvoorbeeld om te reflecteren en te bezien of de werkgroep wellicht nog nuttige
opmerkingen heeft en/of mogelijk een aanvulling aan het College wil voorstellen. Juist ook omdat de
oorspronkelijke kadernota internationale betrekkingen in een coöperatieve samenwerking tussen
het College en de WIB tot stand is gekomen in 2011. Dit is, los van een inhoudelijk debat o.i.d.,
zondermeer goed voor het draagvlak.
Tegelijk is het duidelijk dat het college het buitenlands beleid vooral een economisch gericht gezicht
geeft. Dat is in lijn met het door het vorige college voorgestane en daarom is destijds bij het
verschijnen van de Kadernota Economie in 2016 hier ook aandacht aan gegeven. Recent kwam naar
voren tijdens een overleg van de expertgroep van het Rijnlandinstituut *) dat de relaties met
Duitsland vooral succesvol kunnen zijn wanneer deze juist ook onder meer een culturele en
vriendschappelijke dimensie kennen. Onze oosterburen zijn gehecht aan een meervoudig gekleurde
relatie, die niet vooreerst en vooral gedreven is door economisch nut. We durven hier te stellen dat
dit naast de Duitse voor veel buitenlandse contacten/relaties geldt.
Daarom willen we graag het volgende aan u voorleggen en met u bespreken:
a. Hoe denkt u over het eerste hierboven vermelde? Ofwel dat het beter was geweest wanneer
het college in ieder geval met de WIB tijdig afstemming had gezocht in het kader van het
uitbrengen van de notitie buitenlands beleid.
b. Hoe kijkt u aan tegen het verdiepen en verbreden van het buitenlands beleid op een
meervoudige wijze? Ofwel, er niet vooral of alleen op economisch gerichte wijze naar kijken
maar het buitenlands beleid tegelijk onder meer een vriendschappelijk en cultuur gericht
gezicht te geven? En dat laatste niet alleen te laten voorstaan en doen door de
raadswerkgroep maar dat dit van belang is voor en beleid is van onze gemeente?!
c. Hoe u aankijkt tegen het verbreden van de notitie Buitenlands Beleid met een paragraaf die
hier aandacht en richting aan geeft? Zodat dit actueel als een gemeentelijke
verantwoordelijkheid gezien wordt.
Graag spreken wij hierover met u tijdens een volgende commissievergadering.
Met vriendelijke groet,
namens de GroenLinks fractie,

namens de ChristenUnie fractie,

Bernadette van de Woude

Henk Huttinga

*) Samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool, Alfa-college, Drenthe college en
Hanzehogeschool. Een netwerk waarin kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast door en voor het
regionale beroepsonderwijs (HBO en MBO) en met partners in de beroepenvelden op het gebied van de DuitsNederlandse internationalisering.

