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1. Samenvatting
Wat willen we bereiken?
In 2013 sprak de gemeenteraad meerdere malen over de vriendschapsbanden van
Haarlemmermeer, in het bijzonder over de vriendschapsband met de Hongaarse stad
Hódmezövasarhely. Tijdens deze besprekingen kwam aan de orde dat het wenselijk is om
de vriendschapsbanden van Haarlemmermeer te evalueren. Inmiddels is het vijfjaar
geleden dat de vorige evaluatie plaatsvond, wat een goede termijn is om de
vriendschapsbanden te evalueren en mogelijkheden voor toekomstige
samenwerkingsrelaties te schetsen, zoals door de gemeenteraad gevraagd. Daarnaast
ontvangen wij incidenteel verzoeken om projecten in het buitenland te steunen. Ten aanzien
van verzoeken om (sponsor)geld of donaties voor projecten door organisaties in binnen- en
buitenland hebben wij als beleidslijn dat wij alleen geld doneren bij grote landelijke
inzamelacties. In deze nota gaan wij hierop in.
Wat gaan we daarvoor doen?
We hebben de activiteiten van de vriendschapsbandverenigingen in de jaren 2008-2012
geïnventariseerd aan de hand van hun jaarverslagen en getoetst aan het vigerende
beleidskader. Wat betreft de mogelijkheden voor de toekomst hebben wij criteria
geformuleerd op basis waarvan wij op zoek kunnen gaan naar een nieuwe
vriendschapsband met een gemeente.
Wat mag het kosten?
Het beleid met betrekking tot de vriendschapsbanden moet bekostigd worden binnen de
bestaande begrotingspost. In de nota zullen we met een nieuwe bestedingsrichtlijn komen.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Het college van B&W is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de
vriendschapsbanden. Binnen het college is de portefeuillehouder Internationale
betrekkingen, in casu de burgemeester, het eerste aanspreekpunt.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De gemeenteraad wordt te zijner tijd betrokken bij het besluit tot aangaan van een nieuwe
vriendschapsband.
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2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college:
1. de vriendschapsband met Cebu-City onveranderd voor te zetten;
2. de vriendschapsband met Hódmezövasarhely te beëindigen, met een verantwoorde en
geleidelijke afbouwregeling;
3. op zoek te gaan naar een nieuwe vriendschapsband, aan de hand van in deze nota
gestelde criteria;
4. de verdeling van het budget voor de vriendschapsbanden te wijzigen;
5. de raad voor te stellen deze nota te agenderen ter bespreking.

3. Uitwerking
Wat willen we bereiken?
Historie
De gemeente Haarlemmermeer wilde ten tijde van de Koude Oorlog een bijdrage leveren
aan het verminderen van het wederzijdse wantrouwen tussen Oost en West en de
vredesgedachte bevorderen. Hieruit is de vriendschapsband met Hódmezövasarhely
geboren. Daarnaast wilde de gemeente ontwikkelingsprojecten in de Filippijnen, die in 1986
gestart waren, continueren. Toen Cebu City in juli 1989 zelf met een resolutie kwam, waarin
men aangaf een zusterverbond met Haarlemmermeer te willen smeden, besloot het
gemeentebestuur van Haarlemmermeer hieraan mee te werken via een groeimodel. In
december 1992 is de formele vriendschapsband ontstaan.
Vriendschapsbanden
Sinds de kerntakendiscussie in 1992/1993 staat Haarlemmermeer op het standpunt dat het
zwaartepunt bij het onderhouden van de stedenbanden en het organiseren van activiteiten
moet liggen bij het particulier initiatief. De uitvoering van de vriendschapsband geschiedt
derhalve sinds het begin door twee verenigingen: de vereniging Haarlemmermeer-Cebu en
de vereniging Oost-West Kontakten (in 2010 omgezet in een stichting). Beide organisaties
ontvangen voor het uitvoeren van hun taken jaarlijks een subsidie van de gemeente.
Daarnaast is er een 50-cents potje waaruit speciale projecten van de
vriendschapsbandorganisaties op aanvraag en na onderlinge afstemming bekostigd kunnen
worden. Tenslotte is er een budget voor professionele ondersteuning van beide organisaties.
Omdat de nadruk bij onze vriendschapsbanden niet zozeer ligt op uitwisseling tussen
gemeenten, als wel op het contact tussen mensen en gemeenschappen, spreken wij over
vriendschapsbanden en niet over stedenbanden.
Beleidskader
Op 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer een evaluatie van het
vriendschapsbandbeleid besproken. Daar is onder meer vastgesteld:
1. conform het verzoek van Hódmezövasarhely, de vriendschapsband met deze gemeente
de nadruk meer op kennisuitwisseling te richten;
2. de vriendschapsband met Cebu-City ongewijzigd te continueren;
3. bij de heroriëntatievoorstellen de gemeenteraad voor te stellen het budget van €100.000
voor noodhulp op te heffen en terug te laten vloeien naar de algemene middelen.
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Daarnaast hebben wij op 22 november 2011 ingestemd met de ondertekening van
geactualiseerde convenanten met de vriendschapsbandverenigingen. In de convenanten zijn
met de verenigingen afspraken gemaakt over de werkwijze, de subsidiebedragen, het
onderlinge overleg, de verantwoording van de gelden die door de gemeente aan de
verenigingen worden verstrekt en de criteria voor keuze van de projecten. Daarnaast zijn
voor beide vriendschapsbanden afspraken gemaakt tussen de verenigingen in
Haarlemmermeer en de zustergemeente. Deze op 5 december 2011 ondertekende
convenanten zijn destijds ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. U treft ze
bijgevoegd aan.
Ten aanzien van nieuwe verzoeken tot internationale samenwerking heeft de gemeenteraad
in bovengenoemde evaluatie in 2008 vastgesteld dat een nieuwe, derde structurele
stedenband een te eenzijdige vorm van internationale samenwerking tot gevolg heeft. De
raad gaf destijds de voorkeur aan een projectmatige samenwerking met eventuele
toekomstige samenwerkingspartners. Daarbij werd een voorkeur uitgesproken voor
projecten die bijdragen aan het versterken van jonge democratieën c.q. modernisering van
lokale besturen in het buitenland.
Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie
Vriendschapsband met Hódmezövasarhely
De eerste vriendschapsband die Haarlemmermeer aanging was in 1989 met
Hódmezövasarhely in Hongarije. Deze band ontstond niet vanuit de gedachte van
ontwikkelingssamenwerking, maar kwam tot stand tegen de achtergrond van de Koude
Oorlog en de daarmee gepaard gaande spanningen tussen Oost en West. Al in 1984 stelde
het Vredesplatform Haarlemmermeer aan het gemeentebestuur van Haarlemmermeer voor
contact te leggen met een gemeente in het Oostblok. Dit zou ertoe bijdragen het wederzijdse
wantrouwen te verminderen en de bewapeningswedloop af te remmen. Het toenmalige
gemeentebestuur onderschreef deze doelstelling. Deze doelstelling werd in het
vriendschapsprotocol met Hódmezövasarhely opgenomen.
Op 1 mei 2004 trad Hongarije toe tot de Europese Unie. De gemeenteraad van
Haarlemmermeer heeft na uitvoerige discussie in 2008 besloten dat dit geen aanleiding is
om de vriendschapsband met Hódmezövasarhely op te zeggen. De raad zag de relatie met
Hódmezövasarhely niet als een zakelijke relatie die wijzigt omdat Hongarije is toegetreden
tot de EU; het werd vooraleer gezien als een vriendschap tussen mensen en
gemeenschappen.
Na genoemde evaluerende discussies zijn wél de gebieden waarop activiteiten worden
ontwikkeld in het kader van de vriendschapsband geconcretiseerd. In het Memorandum of
Understanding uit 2008 valt te lezen:
"De uitkomst van deze discussies was dat - naast de oorspronkelijke doelen voor de
komende jaren - de nadruk moet komen te liggen op samenwerking op de volgende
gebieden/activiteiten:
• uitwisseling van kennis en programma's die zich richten op fysiek en verstandelijk
gehandicapte kinderen, maatschappelijk achtergestelde kinderen (OpStap project) en
gezondheidszorg;

onderwerp
Volgvel

Vriendschapsbanden
4

•

creëren van platforms voor uitwisseling van business contacten tussen lokale
ondernemers en het stimuleren van economische relaties in het algemeen en uitwisseling
van kennis en informatie op het gebied van duurzaamheid/milieu.
De nadruk op continuering van de samenwerking op de oorspronkelijke activiteiten blijft
eveneens van belang. Deze activiteiten zijn:
• het traineeprogramma in Haarlemmermeer voor scholieren uit Hódmezövasarhely, onder
meer op het gebied van het agrarisch bedrijf;
• uitwisseling tussen inwoners van beide gemeenten, gerelateerd aan middelbare scholen,
kerkgemeenschappen, sportactiviteiten en programma's tussen families;
• culturele uitwisselingen en exposities."
In 2014 is Hongarije tien jaar lang lid van de Europese Unie. Daardoor kunnen zij rekenen
op subsidies en steunmaatregelen vanuit Europa. Feit is echter ook dat de economische
crisis Hongarije flink heeft geraakt. Een derde van de Hongaarse bevolking leeft momenteel
onder het bestaansminimum.
Resultaten
In de bijlage treft u een beknopt overzicht van de activiteiten in het kader van deze
vriendschapsband aan. In de afgelopen vijfjaar heeft de stichting Oost-West Kontakten deze
activiteiten binnen de gestelde kaders ontwikkeld. Het gaat hier duidelijk om een
vriendschapsband tussen mensen en gemeenschappen, wat tot uitdrukking komt in de
veelheid aan uitwisselingen tussen mensen uit beide gemeenschappen op het gebied van
sport, kunst & cultuur en onderwijs. Daarnaast zijn het Opstap-project en het Csodahazproject activiteiten met resultaat voor de lokale bevolking.
Wij merken wel op dat de activiteiten in het kader van gezondheidszorg, de uitwisseling van
lokale ondernemers en de uitwisseling van informatie over duurzaamheid/milieu niet of
nauwelijks tot stand zijn gekomen. Er is een begin gemaakt met afspraken op het gebied van
afvalverwerking. Daarmee zijn vier van de bovengenoemde vijf activiteiten naar behoren
uitgevoerd.
De vriendschapsband met Hódmezövasarhely was in 2013 onderwerp van gesprek in de
gemeenteraad. Raadsbreed was de mening dat het politieke klimaat in Hongarije
verontrustend is, gelet op de discriminatie van bevolkingsgroepen. Wij delen die zorgen.
Tegelijkertijd gaf de gemeenteraad aan, dat de projecten in Hódmezövasarhely alle steun
verdienen, omdat juist daarmee diezelfde bevolkingsgroepen worden geholpen. In een
gesprek met de burgemeester van Hódmezövasarhely op 7 juni 2013 heeft onze
burgemeester zijn collega namens het gemeentebestuur aangesproken op deze kwestie.
Vanuit de gedachte dat juist in het kader van een vriendschapsband een kritisch geluid over
en weer mogelijk moet zijn. Duidelijk werd dat burgemeester Almasi de kwestie beoordeelde
als een interne Hongaarse aangelegenheid. Het gesprek was dan ook geen weerspiegeling
van een vriendschapsrelatie zoals wij die voor ons zien.
Vriendschapsband met Cebu City
In Haarlemmermeer werd in de jaren '80, in navolging van een aantal andere gemeenten,
een Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) opgericht dat zich met
ontwikkelingshulp op lokaal niveau ging bezighouden. Het COS richtte zich in eerste
instantie op de adoptie van projecten. Vanaf 1986 werd dit geconcentreerd op
ontwikkelingsprojecten op de Filippijnen. Gaandeweg beperkte zich dit steeds meer tot de
stad Cebu. Het gemeentebestuur van Cebu City kwam in juli 1989 met een resolutie, waarin
men aangaf een zusterstadverbond met Haarlemmermeer te willen aangaan.
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Omdat een vriendschapsband zou bijdragen aan wederzijds begrip en uitwisseling van
kennis, besloot het gemeentebestuur van Haarlemmermeer om hieraan mee te werken via
een groeimodel. Het aangaan van een vriendschapsband was hierbij geen startpunt, maar
einddoel. In oktober 1990 werd de intentie om te komen tot een formele vriendschapsrelatie
vastgelegd in een verklaring. In december 1992 werd deze verklaring omgezet in een
formele stedenband. De stedenband diende bij te dragen aan wederzijds begrip, solidariteit
en uitwisseling van kennis op een breed spectrum van onderwerpen.
In 2012, ter gelegenheid van twintig jaar vriendschapsband, is een hernieuwd Memorandum
of Understanding tussen beide gemeenten getekend. De basis hiervoor vormen de acht
Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. In het Memorandum valt over doelen en
activiteiten het volgende te lezen:
"De gemeenteraad van Haarlemmermeer ondersteunt lokale initiatieven die zich richten op
het tweede Millenniumdoel: in 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school.
Behalve dit Millenniumdoel, komen beide gemeenten overeen dat binnen de
vriendschapsband de nadruk moet komen te liggen op de volgende gebieden/activiteiten:
> uitwisseling van kennis en programma's gericht op veiligheid;
> promotie van de uitwisseling van studenten en jongeren van en naar beide gemeenten;
> culture uitwisselingen en exposities.
Belangrijk is voorts de nadruk op de continuering van de oorspronkelijke
samenwerkingsgebieden. Deze zijn:
> een ondersteunende en adviserende rol van de Veiligheidsregio Kennemerland voor de
Emergency Rescue Unit Foundation (ERUF);
> een stagiaire programma in Haarlemmermeer voor studenten uit Cebu op het gebied van
land- en tuinbouw;
> huisvesting en ondersteuning van de basisschool in Tisa;
> ondersteuning van het vijf-huizenproject."
Resultaten
In de bijlage treft u een beknopt overzicht van de activiteiten in het kader van deze
vriendschapsband aan. De vriendschapsband met Cebu City heeft een duidelijk accent om
door middel van kennisoverdracht en samenwerking concrete ontwikkelingsprojecten ter
plaatse te realiseren. Dit karakter heeft de stedenband vanaf het begin gehad. In de
afgelopen jaren zijn de door de Vereniging Haarlemmermeer-Cebu activiteiten ontplooid die
naadloos passen in de afspraken die daarover in de gemeenteraad zijn gemaakt en die in
het meest recente Memorandum zijn bevestigd. De vereniging Haarlemmermeer-Cebu heeft
alle activiteiten opgepakt zoals die in het Memorandum zijn vastgelegd.
Naar aanleiding van de laatste reis van een delegatie naar Cebu zijn met de VHC nadere
afspraken gemaakt over de criteria waaraan projecten moeten voldoen:
• Het project draagt ertoe bij dat de sociale samenhang in dat deel van de Cebuaanse
gemeenschap wordt versterkt;
• Het project draagt bij aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen die het
betreft; uiteindelijk moet de Haarlemmermeerse ondersteuning ertoe leiden dat men op
eigen benen kan staan.
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Incidentele verzoeken tot internationale samenwerking
Incidenteel ontvangen wij verzoeken om projecten in het buitenland te steunen, dan wel
nieuwe banden met steden in het buitenland aan te gaan. Ten aanzien van verzoeken om
(sponsor)geld of donaties voor projecten door organisaties in binnen- en buitenland hebben
wij als beleidslijn dat wij alleen geld doneren bij grote landelijke inzamelacties.
Aangaande meer structurele financiering aan steden en eventuele nieuwe stedenbanden
hebben wij getoetst aan het vigerende beleidskader. De verzoeken die ons hebben bereikt,
voldeden niet aan de gestelde criteria. In de periode 2010-2013 ging het om:
• een verzoek tot steun aan een initiatief voor onderwijsvoorzieningen in Ghana;
• een verzoek tot steun aan het Centre Congolais pour le Développement Economique
Local et le Leadership;
• een verzoek tot een (sponsor)bijdrage aan een charitatieve reis van een inwoner van
Haarlemmermeer naar Ghana;
• een verzoek om een uitwisselingsproject met Irak te initiëren;
• een verzoek tot meer structurele samenwerking met Mogadishu.
Afweging
Het beleid ten aanzien van onze vriendschapsbanden stamt uit de jaren '90 van de vorige
eeuw en heeft tussentijds enkele aanpassingen gehad. Wij prijzen ons gelukkig met de inzet
van de vele vrijwilligers die in de afgelopen decennia het beleid concreet invulling hebben
gegeven. Zij hebben zich solidair getoond met hun medemens in andere landen, alwaar de
vrijheden en verworvenheden die wij kennen geen vanzelfsprekendheid zijn. Dat neemt niet
weg dat de wereld verandert en dat dat gevolgen heeft voor ons beleid ten aanzien van de
vriendschapsbanden. De situatie in onze partnerlanden is niet altijd meer dezelfde als in de
jaren '90. En de idee hoe gemeenten met vriendschapsbanden omgaan is in de afgelopen
jaren ontegenzeggelijk veranderd.
Uit de handreiking 'Zelfevaluatie stedenbanden' van VNG International valt op te maken dat
het beleid voor vriendschapsbanden zich op uiteenlopende doelen kan richten:
1. ondersteunen van hulpprojecten in het buitenland;
2. verstrekken van subsidie aan een vereniging, platform of stichting die zich richt op
uitwisseling van kennis en mensen;
3. ondersteunen van activiteiten gericht op draagvlakverbreding en bewustwording;
4. (inter)nationale promotie van de gemeente;
5. stimuleren van internationale handel en aantrekken van buitenlandse investeringen;
6. verwerven Europese subsidies;
7. deelnemen aan internationale netwerken.
Voor het college van B&W zijn de geformuleerde doelen 4. (inter)nationale promotie van de
gemeente en 5. stimuleren van internationale handel en aantrekken van buitenlandse
investeringen het meest relevant. Op dit moment richten onze vriendschapsbanden zich
echter voornamelijk op de eerste drie doelen. In het huidige beleid van onze
vriendschapsbanden staat kennisuitwisseling voorop. Het gaat dan om kennis over eikaars
cultuur, sportbeleving, kunstexposities en onderwijs/stages. Daarnaast richten onze
vriendschapsbanden zich op specifieke projecten in de andere landen: de bouw van huizen,
waterbeheer, onderwijsvoorzieningen, hulpverleningsdiensten, tegengaan van
kindermisbruik (alleen Cebu), zorg voor gehandicapten en zorg voor kinderen in
achterstandsituaties (Hódmezövasarhely):
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Tijdens de sessie over de vriendschapsband met Hódmezövasarhely op 13 mei 2013 heeft
een groot deel van de raad aangegeven dat we goed moeten kijken naar de effectiviteit en
resultaten van de projecten in onze zustersteden. Projecten zouden bijvoorbeeld op een
bepaald moment overgedragen moeten worden aan de lokale bevolking. Wij stellen voor om
voor de vriendschapsbanden criteria te formuleren voor het beoordelen van de projecten die
in dat kader plaatsvinden, zoals dat is gebeurd bij de vriendschapsband met Cebu.
Tijdens de Algemene Beschouwingen van 13 juni 2013 heeft een aantal fracties in de
gemeenteraad aangegeven dat het goed zou zijn om te kijken naar meer gelijkwaardigheid
in onze vriendschapsbanden. Het zou dan moeten gaan om een vriendschapsband die nóg
meer gericht is op het versterken van beide gemeenten. Het zou dan kunnen gaan om
criteria die aansluiten bij onze eigen specifieke thema's als concurrentiekracht &
kenniseconomie, duurzaamheid & innovatie, logistiek en governance. De nadruk ligt daarbij
op economische ontwikkeling in verband met logistieke processen en duurzaamheid.
Gelet op de evaluatie en bovengenoemde constateringen willen wij de doelen van de
vriendschapsbanden verbreden, door op zoek te gaan naar een (gelijkwaardiger)
vriendschapsband die zich meer richt op de bovengenoemde doelen 4 tot en met 7.
Omdat de redenen om een vriendschapsband met Hódmezövasarhely door de
hedendaagse intensievere Europese samenwerking achterhaald zijn en wij geen extra
middelen voor vriendschapsbanden zullen inzetten, zullen wij afscheid nemen van de
vriendschapsband met Hódmezövasarhely en de vriendschapsband met Cebu-City voort
zetten.
Criteria voor een nieuwe vriendschapsband
Duidelijk is dat dat een nieuwe vriendschapsband voor beide gemeenten voldoende moet
opleveren. Zowel voor onze nieuwe partnergemeente als Haarlemmermeer moet er
meerwaarde aan de samenwerking zitten.
Om invulling te kunnen geven aan de zoektocht naar een nieuwe vriendschapsband, hebben
wij criteria geformuleerd waaraan deze gemeente moet voldoen. Ons inziens gaat het om
een gemeente die - bij voorkeur - voldoet aan de volgende criteria:
-

is bij voorkeur, maar niet per se, gelegen in Europa (doelstelling 1 of 2 gebieden biedt
aanvullende financieringsmogelijkheden);
is sociaal en economisch gelijkwaardig aan Haarlemmermeer;
is gelegen in een metropolitane regio;
heeft een internationale luchthaven op haar grondgebied;
is mogelijk interessant voor onze luchthaven Schiphol;
heeft duurzaamheid hoog in het vaandel.
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Wat mag het kosten?
Het budget voor de vriendschapsbanden bestond tot 2014 uit de volgende componenten:
Doel

Euro

Toelichting

Representatiekosten

21.700

Voornamelijk kosten van de gemeente
voor bezoeken en ontvangsten

Reguliere subsidies
Projecten
stedenbandverenigingen

24.000
68.000

Voor draaiend houden verenigingen

Schooltje Cebu

7.000

Project gemeente. Uitbetaling en controle
loopt via VHC

5-huizen

6.000

ERUF

10.000
27.700

Project gemeente, loopt via VHC
Project loopt via de VRK
Kosten voor (juridisch, organisatorisch)
adviseurs

Professionele
ondersteuning
Totaal

SO-centspotje; wordt uitgekeerd na
projectaanvragen

164.400

In 2013 zijn afspraken met de VRK gemaakt om de materiële kosten van verscheping van
voertuigen naar Cebu te maximeren op €10.000 per jaar. In voorgaande jaren was hier geen
maximum aan gesteld en werden deze kosten uit het totaalbudget voor vriendschapsbanden
gehaald. Vanaf 2014 halen we de hiervoor benodigde €9.000 uit de post 'professionele
ondersteuning'. Op deze post is in het verleden weinig aanspraak gemaakt, waardoor wij het
gerechtvaardigd vinden om hem te verlagen.
De Vereniging Haarlemmermeer-Cebu (VHC) heeft in 2013 een brief aan de gemeenteraad
gestuurd waarin zij verzoekt om de bijdrage van de gemeente aan het 5-huizenproject te
verhogen van € 6.000 naar € 11.000. In voorgaande jaren heeft de vereniging de ontstane
meerkosten voor de bouw van de huizen uit andere budgetten bijgelegd, maar gelet op de
grootte van het bedrag lukt dat niet meer. De burgemeester heeft aan de raad toegezegd
met de verenigingen in contact te treden over het ophogen van het bedrag voor de bouw van
de huizen en dit binnen de bestaande budgetten te regelen. Vanaf 2014 wordt het
benodigde bedrag van € 5.000 uit de post 'professionele ondersteuning gehaald'. Daarbij
geldt dat de bijdrage aan de huizenbouw alleen wordt verstrekt, indien een delegatie van
jongeren in het kader van MyCebu naar Cebu gaat om te helpen met de bouw van de
huizen.
Voorts zijn alle lopende projecten ondergebracht in één budget. Er is geen reden om
projecten apart te vermelden. Er wordt nu € 82.900 voor projecten geraamd (waarvan
€ 64.900 voor de 50-centspot, € 11.000 voor het 5-huizenprojecten en € 7.000 voor het
schooltje op Cebu).
Gelet op het feit dat Haarlemmermeer geen inwoner gerelateerde subsidies meer kent, zal
het 50-centspotje worden omgezet in vast budget voor projecten, gemaximeerd op € 64.900.
Het college zal in overleg met de stichting Oost-West Kontakten zorg dragen voor een
verantwoorde en geleidelijke afbouwregeling voor de vriendschapsband met
Hódmezövasarhely.
Op het moment dat een nieuwe vriendschapsband met een gemeente in het leven wordt
geroepen, zal gekeken worden naar nieuwe verdeelregels voor het budget.
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Het beschikbare budget voor 2014 is dan als volgt samengesteld;
Doel
Representatiekosten

Euro

Toelichting

21.700

Reguliere subsidies

23.600

Voornamelijk kosten van de gemeente
voor bezoeken en ontvangsten
Voor het draaiend houden van de
vriendschapsbandverenigingen

Projecten
stedenbandverenigingen
ERUF

82.900

Wordt uitgekeerd na projectaanvragen

10.000

Afspraken met de VRK (geoormerkt)

Professionele
ondersteuning

20.700

Kosten voor (juridische, organisatorische)
adviseurs

Totaal

158.900

Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Het college van B&W is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de
vriendschapsbanden. Binnen het college is de portefeuillehouder Internationale
betrekkingen, in casu de burgemeester, het eerste aanspreekpunt.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De gemeenteraad wordt te zijner tijd betrokken bij het besluit tot aangaan van een nieuwe
vriendschapsband.
Overige relevante informatie
Met beide vriendschapsbandverenigingen is in de aanloop naar dit besluit zowel ambtelijk
als bestuurlijk gesproken. Gelijktijdig met toezenden van deze nota aan de raad zal het
gemeentebestuur van Hódmezövasarhely geïnformeerd worden over dit B&W-besluit.
Wij preken onze waardering uit voor de jarenlange inzet van bestuur en vrijwilligers van de
stichting Oost-West Kontakten voor het onderhouden van de vriendschapsband met
Hódmezövasarhely gedurende 25 jaar. Het is hartverwarmend dat zoveel vrijwilligers zich
hebben ingezet voor hun medemens elders in de wereld. Wij spreken dan ook onze
bijzondere dank uit aan het bestuur en de vrijwilligers van Oost-West Kontakten. Het is zeker
niet hun onophoudelijke inzet die ons heeft doen besluiten tot beëindiging van deze
vriendschapsband. Wij zullen - waar nodig - de stichting bijstaan in het afwikkelen van
zaken die die nodig zijn om de vriendschapsband op een correcte wijze te beëindigen.
4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namenssdezen,
de poraafeuillehouder.

drs. Tbdl.N. Weterings
Bijlage(n)
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Bijlage: Overzicht van activiteiten in het kader van de vriendschapsbanden 2008-2012
Activiteiten uit de jaarverslagen van stichting Oost-West Kontakten (OWK) in het
kader van de vriendschapsband Haarlemmermeer - Hódmezövasarhely
Jaarlijks terugkerende activiteiten
•
Ontvangst van 25 tot 30 stagiaires uit Hódmezövasarhely, voor een stage van drie
tot zes maanden bij Haarlemmermeerse bedrijven. Sinds 1989 zijn er circa 800
stagiaires bij ongeveer 15 tot 20 bedrijven in Haarlemmermeer geweest. Zij zijn in
eigen huizen ondergebracht onder toezicht van de stichting.
•
Deelname van circa 10 atleten uit Hódmezövasarhely aan de Haarlemmermeer Run
•
Bezoek van circa 25 gymnasiasten van de Katholieke Scholengemeenschap
Hoofddorp (KSH) aan het Betlen Gabor Gimnazium en van het Herbert Vissers
College aan het Nemet Laszlo Gimnazium (met nadruk op het thema democratie)
•
Contact tussen de Rotarians in beide gemeenten

2008
Expositie van kunstenaar Corjan Nodeldijk in Hódmezövasarhely
Bezoek van een delegatie van Ons Tweede Thuis aan het Csodahaz
Bezoek van o.a. een delegatie van de Stichting Meerwaarde in kader van het
OpStap project

2009
Ontvangst van een delegatie uit Hódmezövasarhely aan Haarlemmermeer (o.a. 100jarig bestaan CC)
Viering 20-jaar bestaan stedenband in Hódmezövasarhely:
o Expositie van kunstenaar Franz Bodner in Hódmezövasarhely
o Expositie van fotograaf Evert de Graaf Bierbrouwer in Hódmezövasarhely
o Optredens van zangeres Tessa van Tol in Hódmezövasarhely
o Dansshow van dansgroepen van Marcella van Altena in Hódmezövasarhely
o Discussiebijeenkomst over democratie met beide burgemeesters in
Hódmezövasarhely
o Deelname van voetbalteam(s) van voetbalvereniging UNO en zwemmers
van ZPCH aan wedstrijden in Hódmezövasarhely
Ontvangst van 30 leerlingen van Betlen Gabor Gimnazium aan KSH in het kader
van de Scholenconferentie
Ontvangst van de directeur van Csodahaz aan Ons Tweede Thuis
Transport van 80 afgeschreven pc's van gemeente Haarlemmermeer naar Gregus
Maté School in Hódmezövasarhely

2010
Groot transport met goederen naar Hódmezövasarhely (schoolborden, rollators,
kantoormeubelen)
Onderzoek door vier studenten Master of Business Administration (MBA) naar
betere samenwerking tussen de veiligheidsdiensten in Hódmezövasarhely, op basis
van ervaringen VRK
Bezoek delegatie OWK aan Hódmezövasarhely
Ontvangst van dansgroep uit Hódmezövasarhely door Marcella van Altena
Uitbreiding OpStap project naar kinderen van 4-6 jaar
Vereniging OWK omgezet naar stichting OWK
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2011
Bezoek OWK aan Hódmezövasarhely over Europese samenwerking met alle
zustersteden van Hódmezövasarhely
Expositie van Hongaarse kunstenaars bij de opening van de galerie van het
Cultuurgebouw Haarlemmermeer; tevens bezoek van burgemeester Lazar aan
Haarlemmermeer
Bezoek van wethouder Nederstigt aan het Csodahaz in verband met het 5-jarig
bestaan
Nieuwe afspraken over het stagiaire project
2012
•
•
•
•

Deelname van een Hongaarse jazzband aan MeerJazz
Twee uitwisselingen van KSH en Betlen Gabor Gimnazium
Bezoek van de Rotary Haarlemmermeer aan Hódmezövasarhely
Voorzetting OpStap project en bezoek van het Nederlands Jeugd Instituut met OWK
aan Hódmezövasarhely

Activiteiten uit de jaarverslagen van de vereniging Haarlemmermeer Cebu (VHC) in het
kader van de vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu City
Jaarlijks terugkerend
•
Ontvangst van een groep stagiaires uit Cebu-City in Haarlemmermeer
2008
Tweede groep stagiaires uit Cebu bezoekt Haarlemmermeer
Ingebruikname van de schaduwhal bij de Barili universiteit
Verscheping van voertuigen en apparatuur voor Emergency Rescus Unit Foundation
(ERUF)
Trainingen door Haarlemmermeerse hulpdiensten aan ERUF
Overdracht van het Tisa-waterproject aan de organisatie Kadasig Parents
Association, Ine (KAPAI)
Opzetten van het Wonderland Learning Center
Ontvangst van een delegatie uit Cebu-City in het kader van kinderopvang
Groep jongeren bouwt huizen in Cebu-City
2009
Bezoek van een gemeentelijke delegatie aan Cebu-City
Millenniumproof-stempel voor VHC
Trainingen door Haarlemmermeerse hulpdiensten aan ERUF
Verscheping van voertuigen en materieel voor ERUF
Ontvangst van een delegatie van ERUF voor trainingen in Haarlemmermeer
Opzet Gender project, gericht op gelijke behandeling van jongens en meisjes
Voortzetting project Wonderland Learning Center
Bezoek van jongeren uit Haarlemmermeer aan Cebu ten behoeve van huizenbouw
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2010
Werkbezoek van bestuursleden VHC aan Cebu-City
Stageproject overgedragen aan stichting Stagiaires Cebu
Wonderland Learning Center daadwerkelijk van start
Overdracht van het genderproject aan lokale groep
Opzet van een project tegen kindermisbruik, samen met Forge
Bezoek van jongeren uit Haarlemmermeer aan Cebu ten behoeve van huizenbouw
201
Bezoek van jongeren uit Haarlemmermeer aan Cebu ten behoeve van huizenbouw
Laatste bouwonderdelen van het Wonderland Learning Center voltooid
Waterleidingproject bij de Cebu Technical University
Waterproject Tisa overgedragen aan inwoners
Voortzetting van het project met Forge tegen kindermisbruik
Trainingen door Haarlemmermeerse hulpdiensten aan ERUF
Verscheping van voertuigen en materieel voor ERUF
2012
Viering van het 20-jarig jubileum van de vriendschapsband in Cebu-City
Bouw van huizen en een multipurpose center voor de Badjau
Ondersteuning van project van father Max voor kerkhofkinderen
Voortzetting van het project Wonderland Learning Center
Start van het project RESCUE met Terre des Hommes en Forge tegen
kindermisbruik
Verscheping van voertuigen en apparatuur voor ERUF
Trainingen door Haarlemmermeerse hulpdiensten aan ERUF
Project Arnold Janssen schooltje bij vuilnisbelt Cebu

