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Betreft: Aanbiedingsbrief Evaluatierapport ' Opzet vernieuwde Jumelage met Steinhagen 2015¬

2016' aan de raad (en college van B&W) van de gemeente Woerden 

Geachte raad (en college van B&W), 

Naar aanleiding van de op 25 november 2014 aangenomen motie heeft het Burgercomité de op

dracht gekregen om in 2015 en 2016 een pilot vorm te geven waarin op een nieuwe en moderne 
wijze continuering en versteviging gegeven wordt aan de stedenband met Steinhagen. 

Zoals bekend heeft deze pilot in 2015 en 2016 concreet vorm gekregen en biedt het Burgercomité 
u bij deze, zoals verzocht, een evaluatie van dit project aan. Deze is in nauwe samenwerking met 
betrokken ambtenaren van de Gemeente Woerden opgesteld. 
Ik heb aanvullend op deze schriftelijke evaluatie spreektijd aangevraagd in de commissievergade

ring Middelen van 11 april aanstaande om u een korte toelichting te geven op dit rapport en even¬

tuele vragen van uw kant te beantwoorden. 

Met belangstelling kijken wij verder uit naar de evaluatie binnen uw raad en het eventueel nieuw 
aangedragen thema voor 2017. 

Namens het Burgercomté, 

Marijke Willems 
Voozitter 



het Burgercomité 
« GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN 

Evaluatie vernieuwde opzet jumelage met Steinhagen 

Anouk Bolsenbroek (gemeente Woerden): „Ik wens elke gemeente een Steinhagen." 

Met deze woorden begon Anouk Bolsenbroek in december 2016 de evaluatie van de conferentie 
over inclusie. Daarmee wilde zij zeggen, dat het voor iedereen van belang is om zijn werk, zijn 
beleid aan anderen duidelijk te maken, om na te denken over wat je doet, maar ook om open te 
staan voor andere ideeën. En dat zoiets juist tot zijn recht komt in een andere cultuur, in een ander 
land. Ondanks dit positieve begin van onze evaluatie zijn er natuurlijk dingen die verbeterd kunnen 
worden. 

In 2015 en 2016 heeft het Burgercomité in opdracht van de gemeente de motie over de nieuwe 
opzet van de jumelage uitgevoerd. Na deze twee keer is het tijd om deze nieuwe opzet van de 
jumelage te evalueren. De opzet is om elk jaar een gezamenlijke conferentie te organiseren, het 
ene jaar in Woerden het andere jaar in Steinhagen. 

In november 2015 was het thema van de bijeenkomst in Woerden duurzaamheid. Het 
uitgangspunt van de bijeenkomst was: wat kunnen we van elkaar leren? Aan het einde werden de 
uitkomsten van de verschillende gesprekken verzameld onder deze noemer, aangevuld met vragen 
als: Wat gaat er in Woerden goed? Wat niet? Wat gaat in Steinhagen goed? Wat niet? Deze 
uitkomsten zijn in een eindrapport verzameld en aan de raad aangeboden. 

Aan deze conferentie gingen twee voorbereidende besprekingen vooraf waarbij ambtenaren uit 
beider gemeenten en Klaus Besser, burgemeester van Steinhagen, bij beide bijeenkomsten 
aanwezig waren. Van Woerdense kant waren Tymon de Weger, Remco Spoelstra en leden van het 
Burgercomité aanwezig. Van hen speelde Ulla van der Lit als oud-Steinhagense en oud-raadslid een 
belangrijke rol bij de contacten in het stadhuis in Steinhagen. George Becht had als lid van het 
burrgercomité een regisserende rol bij de contacten op het stadhuis in Woerden. Naast Victor 
Molkenboerwas Gerben Karsenberg, lid van het directieteam in Woerden,bij de eerste 
bijeenkomst in Woerden aanwezig en zou hij als aanspreekpunt voor het burgercomité gaan 
fungeren. Zijn rol werd enkele weken overgenomen door Eri Haak. 
Op de eerste bespreking werden de kaders vastgesteld, maakten de ambtenaren met elkaar kennis 
en werd de tweede voorbereidingsbijeenkomst in Steinhagen afgesproken. In september ging een 
delegatie van het Burgercomité samen met Tymon de Weger en Remco Spoelstra naar Steinhagen. 
Daar deden de ambtenaren het voorstel thematafels in te richten. Wij namen dit voorstel graag 
over omdat in deze opzet de taalbarrière kleiner zou kunnen zijn. Aan Steinhagense kant had men 
voor de conferentie toch presentaties voorbereid, maar hebben op de dag zelf toch besloten vast 
te houden aan de opzet van zes thematafels waaraan de deelnemers konden aanschuiven, 
luisteren en/of actief konden zijn in de discussie. 



Wat ging goed in 2015? 
Wethouder Tymon de Weger was zeer enthousiast en maakte op die manier de noodzaak 
van deze uitwisseling duidelijk. Doordat direct ambtenaren erbij werden betrokken, zorgde 
hij voor draagvlak bij de ambtelijke staf. 
Minimaal twee voorbereidende besprekingen blijken noodzakelijk voor een goede 
voorbereiding. 
Goede uitwisseling van ideeën. Steinhagen ontwikkelt n.a.v. onze conferentie een 
verkeersplan waarin de fiets centraal staat, wat anders niet zou zijn gebeurd. 
De door het Burgercomité samengestelde conferentiemap met alle Duitse en Nederlandse 
bijdragen, waar nodig door het Burgercomité vertaald in het Duits of Nederlands. 
George Becht kent als raadslid de weg in het stadhuis, hetgeen voor Ulla van der Lit als oud
raadslid in Steinhagen voor het stadhuis aldaar geldt. Deze korte lijnen blijken heel 
belangrijk te zijn bij een nieuw project. 
De thematafels zorgden inderdaad voor een vruchtbare uitwisseling op alle niveau's (raad, 
ambtelijke en organisaties). Het aantal deelnemers wisselde weliswaar per tafel (een 
ingecalculeerd risico), maar de discussies waren altijd levendig. 

Wat ging minder goed P/Wat kon beter in 2015? 
Het was moeilijk een goede afvaardiging van de raad te krijgen. De reden daarvoor was 
onduidelijk. Soms werd gebrek aan informatie gemeld, maar dat kon nauwelijks het geval 
zijn, omdat George Becht persoonlijk alle fracties meermaals had benaderd. Aan de andere 
kant blijkt de angst om in het Duits te spreken reëel te zijn. 
Het is niet duidelijk of de opbrengsten van de uitwisselingen in Woerden zijn verwerkt in 
het duurzaamheidsbeleid. 
Het Burgercomité heeft veel tijd besteed aan het vertalen van de stukken. Op zich is dat 
geen probleem met een Duitse en een Germanist in het comité, maar vertalen is een apart 
vak en kan alleen goed gedaan worden als er voldoende tijd is. 
Het moet vanaf het begin duidelijk zijn wie de conferentie voorzit. 
Iedere gemeente heeft na afloop afzonderlijk geëvalueerd en aan de raad de bevindingen 
aangeboden. Gezamenlijke evaluatie zou beter zijn geweest. 

November 2016: Inclusie 
Dit onderwerp is door Steinhagen voorgesteld voor de door hen te organiseren conferentie in 
2016. In april 2016 combineerde het Burgercomité de besprekingen met het zustercomité in 
Steinhagen met een korte bespreking met Klaus Besser. De tweede, eigenlijk de eerste grote, 
bespreking was op 28 september in Woerden. Aanwezig waren de wethouders Stolk en Koster, 
ambtenaren uit beide gemeenten, Klaus Besser, leden van het Burgercomité en aan het einde van 
de middag ook leden van InclusieWoerden. 
In Woerden kwam de voorbereiding traag op gang. Het was niet duidelijk wie in het stadhuis 
aanspreekpunt was voor het Burgercomité,Verscheidene ambtenaren waren min of meer 
verantwoordelijk, vonden het wel degelijk interessant, maar het was werk dat er even tussendoor 
gedaan moest worden. Uiteindelijk kwam de voorbereiding op stoom toen Anouk Bolsenbroek op 
het stadhuis kwam werken en in haar takenpakket ook de uitwisseling met Steinhagen kreeg. 



Wat ging goed in 2016? 
De presentaties van Woerdense kant waren van hoge kwaliteit. Het houden van een 
presentatie, zeker in het buitenland en in een vreemde taal, zorgt ervoor dat je goed moet 
nadenken over de essentie. 
Sommige presentaties sloten goed bij elkaar aan, bijvoorbeeld die over onderwijs. Van 
Woerdense kant het beleid en de dagelijkse praktijk met daarna de presentatie van de 
Realschule. 
De presentatie over de openbare ruimte was duidelijk een onderwerp dat in Steinhagen 
nieuwe inzichten verschafte. Ook die van Maarten Stiggelbout maakte nieuwe inzichten 
duidelijk. 
De delegatie uit Woerden was aanzienlijk groter dan de vorige keer. 

Wat ging minder goed in 2016? 
De opzet van de conferentie was erg statisch. Daardoor was er te weinig onderling contact 
en uitwisseling van ervaringen. Dat is jammer, want daardoor konden de ambtenaren 
helaas niet voldoende met elkaar kennismaken terwijl die behoefte wel degelijk gevoeld 
werd. 
De taalbarrrière wordt door deze frontale presentaties groter dan nodig. Nederlanders 
voelen zich vaak niet zeker in het Duits, zeker niet voor een groot gezelschap en Duitsers 
spreken vaak minder goed engels dan men verwacht. 
Het bezoek aan de vluchtelingenopvang werd door een aantal Woerdenaren als onprettig 
ervaren. Zo'n grote groep pottenkijkers vonden velen een aanslag op de privacy van de 
vluchtelingen. Ook het bezoek aan de Realschule werd niet als relevant beschouwd. 

Aanbevelingen 
Kies een thema dat in beide gemeenten weliswaar actueel is, maar dat ook op lange 
termijn nog is. Essentieel voor een breed draagvlak in zowel raad als ambtelijke organisatie. 
Begin op tijd met de voorbereiding. In maart/april moet het thema duidelijk zijn en moet 
de eerste voorbereidingsbijeenkomst plaatsvinden. Een nog intensievere 
gemeenschappelijke voorbereiding kan bijdragen aan het succes van deze uitwisseling. 
Er moet in Woerden een coördinerend ambtenaar zijn, het liefst iemand van het 
directieteam. 
Er moet een verantwoordelijk wethouder zijn. 
Het is belangrijk dat het Burgercomité dan op de juiste manier kan afstemmen wat er dan 
wel of niet van de leden wordt verwacht. 
De uitwisseling is juist ook bedoeld voor deskundigen buiten het stadhuis. 
Zij moeten in een vroeg stadium worden benaderd. 
De bezoeken over en weer moeten tijdig op de planning van de gemeente worden gezet. 
Vanuit de contacten en de afsluitende conferentie op een thema ontstaan wederzijdse 
contacten en worden daawerkelijk concrete zaken benoemd waar de éne gemeente kan 
leren van de andere gemeente. Draag zorg voor een structuur waarbij de nu afsluitende 
conferentie het startpunt wordt van een voortgaande dialoog op zo'n thema (op 
raadsniveau, ambtelijk niveau en tussen maatschappelijke organsiaties en burgers). In 2015 
zijn er rondom het thema duurzaamheid leerpunten meegenomen uit het beleid in 
Steinhagen maar is niet helder hoe hier nu een vervolg aan is gegeven binnen de 
duurzaamheidsagenda in Woerden. 



Om deze vorm van uitwisseling te laten slagen moet er ook bereidheid zijn zich naar elkaar 
te richten. Daarom zou voor een nog succesvoller vervolg een gemeenschappelijke 
evaluatie op zijn plaats zijn. 

Doorgaan? 
Deze evalutie begon met de constatering dat het voor iedereen van belang is om zijn of haar werk, 
zijn of haar beleid aan anderen duidelijk te maken, om na te denken over wat je doet, maar ook 
om open te staan voor andere ideeën. En dat zoiets juist tot zijn recht komt in een andere cultuur, 
in een ander land. Hoe dichtbij Steinhagen ook ligt, die verschillen werden zichtbaar binnen deze 
manier van kennisuitwisseling op de gekozen thema's. 
Binnen deze contacten werd ook duidelijk hoeveel draagvlak deze jumelage nog steeds heeft in 
beider samenlevingen. Zo zijn er meer mensen in Woerden met vrienden in Steinhagen dan men 
denkt. Zo zijn er veel onderlinge contacten bij sport- en muziekverenigingen en bijvoorbeeld de 
brandweer. Omgekeerd bestaat er in Steinhagen veel belangstelling voor Woerden. Elk jaar wordt 
een zogenaamde Bürgerfahrt georganiseerd, een grote volle touringcar met geïnteresseerde 
burgers uit Steinhagen. 

Wij menen dat de nieuwe opzet van de jumelage met Steinhagen een belangrijk onderdeel van de 
gemeentelijke jaaragenda kan zijn voor de raad, medewerkers van beider gemeenten en 
betrokken maatschappelijke organisaties en burgers. 
Na twee keer is nog niet alles perfect, maar met de door ons voorgestelde verbeteringen zullen de 
kansen op nog succesvollere bijeenkomsten groter worden. 

Na het afsluitend diner in Steinhagen zei Victor Molkenboer uiteindelijk al in zijn dankwoord: „Tot 
volgend jaar in Woerden!" Dat gaf ons goede hoop op een voortzetting van deze vernieuwde 
stedenband. 

Met belangstelling kijken wij uit naar de evalutie binnen uw raad en het nieuw aangedragen thema 
voor 2017. 

Namens het Burgercomté, 

Marijke Willems 
Voozitter 


