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VOORGESTELD RAADSBESLUIT 

De raad besluit: 

1. de officiële stedenband met Steinhagen in stand te houden, maar te versoberen en geen 
raadsuitwisselingen meer te houden; 

2. de kosten van de raadsuitwisseling van oktober 2010 (€ 6.000) ten laste te brengen van de post 
Onvoorzien. 

Inleiding: 

De Raad van Europese Gemeenten stimuleerde vanaf 1951 het ontstaan van jumelages tussen 
gemeenten uit verschillende Europese landen met als doel het bevorderen van de Europese gedachte 
en het saamhorigheidsgevoel, dat nodig was voor "de burgers van Europa van morgen". 
In 1970 trad de gemeente Woerden toe als lid van deze organisatie en in 1972 werd door de 
gemeenteraden van Woerden en Steinhagen een officiële stedenband aangegaan om samen te 
werken aan een vrij en eensgezind Europa en om de verhouding tussen Nederlanders en Duitsers te 
bevorderen. Al eerder bestonden contacten tussen de zwemverenigingen van de beide gemeenten en 
officieuze contacten op gemeentelijk niveau met o.a. wederzijdse bezoeken. Geconstateerd kan 
worden dat het doel van de officiële stedenband is bereikt. 
De wens is thans naar voren gekomen om deze officiële band in stand te houden, maar deze - mede 
vanwege de bezuinigen - te versoberen en om vanwege de verminderde belangstelling geen raads
uitwisselingen meer te houden. 
De kosten van de uitwisseling van dit jaar zijn alvast betaald uit de post Representatiekosten. 

Bevoegdheid: 

De raad heeft destijds besloten een stedenband aan te gaan, daarom hoort besluitvorming daarover 
ook bij de raad. 

Beoogd effect: 

1. Beëindiging raadsuitwisseling, versobering 
2. Betalen kosten bezoek Steinhagen 
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RAADSVOORSTEL Blad 2 

Datum: 17 mei 2011 

Argumenten: 

1.1. De stedenband kan versoberd worden 
Al in 2007 gaf de burgemeester aan dat wat hem betreft de jumelage met Steinhagen informeler zou 
kunnen en dat de gemeente daarin niet leidend hoeft te zijn. 
Wij zijn van mening dat de onderlinge contacten, uitwisselingen en samenwerking ook op een 
informelere wijze kunnen blijven voortbestaan, want de stedenband is inmiddels uitgegroeid tot een 
vriendschapsband. 

1.2 De belangstelling voor raadsuitwisselingen is in Woerden afgenomen 
Sinds het aangaan van de stedenband is de belangstelling bij de raadsleden in de loop van de jaren 
teruggelopen. Geconstateerd wordt dat de recente raadsuitwisseling met Steinhagen maar enkele 
Woerdense raadsleden aanwezig waren. De contacten tussen het college en de verenigingen e.d. 
kunnen overigens gewoon voortgezet worden. Het instandhouden van de officiële band heeft ook als 
gunstige bijwerking dat de verenigingen nog voor subsidie uit Europa in aanmerking blijven komen. 

Kanttekeningen: 

1.1 Het niet meer houden van raadsuitwisselingen ligt mogelijk gevoelig bij de gemeenteraadsleden 
van Steinhagen 

Het is dan ook van belang dat hierover goed gecommuniceerd wordt. De informele banden kunnen 
gewoon in stand blijven, voor de bestaande vriendschappen verandert er niets. 
Onlangs is de burgemeester op bezoek geweest in Steinhagen en heeft het voornemen tot het 
versoberen van de officiële vriendschapsband besproken. 

2.1. De post Onvoorzien is niet bedoeld voor jumelagekosten 
Deze kosten voldoen niet aan de drie O's, nl. Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. 
Echter, tot nu toe werden deze kosten van raadsuitwisseling betaald uit de post Representatiekosten. 
Zie hierna onder het kopje Financiën. 

Financiën: 

Gemiddeld is de gemeente circa € 7.000,- per jaar "kwijt" aan de kosten van de stedenband, zoals 
raadsuitwisseling (ca. € 6.000), Heidefest, Bürgerfahrt, reis- en verblijfkosten van het college e.d. 

In 2005 is de post Jumelage (€ 8.100) voor de gemeentelijke bijdrage in de vriendschapsband met de 
gemeente Steinhagen uit de Programmabegroting geschrapt, zodat er geen budget meer voor is. 
De kosten van de jumelage worden sindsdien geboekt op de post Representatiekosten. Deze post 
(€15.125 in 2011) wordt mede hierdoor jaarlijks overschreden. Ook in 2010 zijn deze kosten hier 
alvast uit betaald. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste te brengen van de post Onvoorzien. 

Uitvoering: 

Het Team Communicatie zal bij de uitvoering worden betrokken. 

Communicatie: 

Het Team Communicatie en de burgemeester zullen hierbij betrokken worden. 



RAADSVOORSTEL 

Datum: 17 mei 2011 

Blad 3 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Programmabegroting 2005: stopzetten van de gemeentelijke bijdrage in de vriendschapsband met de 
gemeente Steinhagen. 

Bijlagen: 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris de loco-burgeme 

^u^y 
W. Wienrtga M.J. Schreurs 

Stekst-verhoeff 


