Aan de leden van de fracties van de Eindhovense Gemeenteraad,

Eindhoven, 14 oktober 2012

Geachte dames en heren,
Met dit schrijven willen we uw fractie in kennis stellen van onze ongerustheid over de gevolgen van de
voorgestelde beleidswijzigingen ten aanzien van de Eindhovense Stedenbanden, evenals onze verbazing over de
gevolgde procedure.
Dit schrijven is dan ook een gezamenlijk initiatief van de particuliere Stedenbanden Eindhoven - Chinandega,
Eindhoven - Emfuleni, Eindhoven - Gedaref en Eindhoven - Minsk.
Procedure
In mei 2011 vond besluitvorming ten aanzien van de toekomst van de gemeentelijke financiering voor elk van de
Stedenbanden plaats.
Basis daarvoor vormde een evaluatie door het onderzoeksbureau Ecorys naar het functioneren van de
Eindhovense Stedenbanden, leidend tot een herijkingsnota welke op 17 mei 2011 door de Raad werd vastgesteld.
In het geval Eindhoven – Chinandega en Eindhoven – Emfuleni betekende het in elk geval continuering van die
financiering. Met dat goede nieuws maakten we afspraken met onze partners in onze zustersteden voor de
komende jaren.
In dat vertrouwen en met nieuw elan gingen we de toekomst in ten aanzien van onze activiteiten hier en met onze
partners in de zustersteden.
Waar mogelijk werd ook de samenwerking met het gemeentelijke Bureau Internationale Contacten, als uitvoerder
van de Gemeentelijke Stedenbanden geïntensiveerd.
Immers, Eindhoven is Millenniumgemeente en heeft zich daartoe voor de komende jaren tot eind 2015, in
elk geval moreel, verplicht een bijdrage te leveren aan de samenwerking.
Eindhoven heeft al sinds jaar en dag ook in het kader van de VN Millenniumcampagne een
voortrekkersrol. In onze contacten met andere Stedenbandsteden kunnen we trots zijn op ons Eindhoven,
onze samenwerking tussen particulier initiatief en gemeentelijke overheid en vooral op de daaruit
voortvloeiende projecten. Veel van onze projecten hebben een link met de Millenniumdoelencampagne
en zijn daartoe aangegaan tot eind 2015.
Al gedurende vele jaren worden wij door onze vrienden in de zustersteden als betrouwbare samenwerkingspartners gezien, uiteraard willen we dat vertrouwen niet beschamen.
Voor de zomervakantie 2012 namen we kennis van de kadernota van het Eindhovense College waarin, in weerwil
van de besluiten in mei 2011, zonder enige inhoudelijke onderbouwing de afbouw van alle Stedenbanden op korte
termijn werd aangekondigd.
Terecht drongen daarop de fracties aan om een inhoudelijk onderbouwing van de voorstellen.
We betreuren het dat wij als particuliere Stedenbanden vervolgens op geen enkele wijze zijn betrokken bij de
totstandkoming van de thans voorliggende notitie, die we ontvingen op 11 okt jl.
Naar onze mening doet de notitie (te) weinig recht aan de meerjarige programma’s die de Stedenbanden
in hun zustersteden uitvoeren en gericht zijn op structurele verbetering van de situatie daar.
We onderschrijven dat er geen reden is voor exclusiviteit van een paar steden.
We zijn echter bang dat de voorgestelde werkwijze voor de toekomst zal leiden tot een aantal
kleinschalige projecten die weinig structurele verbeteringen tot gevolg zullen hebben. Bovendien zullen ze
veel minder bijdragen aan de beoogde mondiale bewustwording van de Eindhovense bevolking.

Blad 2We bepleiten dan ook een besluitvorming door de Raad die recht doet aan een aantal uitgangspunten:
- Zowel de Gemeente Eindhoven als de particuliere Stedenbanden hebben een eigen verantwoordelijkheid ten
aanzien van (de afbouw van) de Stedenbanden.
- Nog recent heeft een gedegen evaluatie ertoe geleid dat besluiten ten aanzien van het al dan niet continueren
van de gemeentelijke bijdragen aan de afzonderlijke Stedenbanden werden genomen. Overigens zijn daarbij voor
de Stedenbanden die verder konden geen termijnen afgesproken. Andere keuzes dan de in 2011 gemaakte dienen
een inhoudelijke onderbouwing te hebben; voor zover het ‘t aandeel van de particuliere Stedenbanden betreft
leveren wij graag een bijdrage aan de discussie die leidt tot besluitvorming.
Dat leidt ertoe dat wij uw fracties vragen op dit moment nog niet in te stemmen met het Collegevoorstel.
We stellen voor om de komende jaren, tot uiterlijk eind 2015 (looptijd millenniumdoelencampagne) te gebruiken voor
een gedegen evaluatie van het functioneren van de Stedenbanden en vervolgens een besluit voor de toekomst te
nemen dat recht doet aan alle aspecten van het mondiale beleid dat Eindhoven wil voeren.
We doen van harte een beroep op uw wijsheid om tot een goede afweging te komen om de Gemeente Eindhoven
én de particuliere Stedenbanden in staat te stellen op een verantwoorde wijze invulling te geven aan hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van onze zustersteden.
Met uw support hier, laten we hen daar niet in de steek.
(Namens) de Eindhovense Stedenbanden

Bram Soetendal
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Stichting Stedenband Eindhoven-Minsk
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