advies
aan b&w

BIS BenW adviezen - 7335

š

GEMEENTE

W E E R T

Sector

: Concernstaf

Openbaar:

Afdeling

: Concernstaf

Niet openbaar:

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

IZI
U

Kabinet: U

Behandelend medewerk(st)er

: Ton Lemmen

Portefeuillehouder(s)

: A.A.M.M.

Tel.: (0495)

57 54 42
Nummer

Heijmans

ONDERWERP

Reis naar Yuhang (China)
ADVIES

1. Kennis nemen van de uitnodiging van de burgemeester van de stad Hangzhou in China
om deel te nemen aan de internationale burgemeesters
conferentie in oktober 2014 in
Hangzhou
2. Instemmen met deelname aan deze conferentie, de samenstelling van de delegatie en

de bespreekagenda
TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel
Over het aangaan en het onderhouden van de samenwerkingsrelatie
met het district
Yuhang van de stad Hangzhou in China heeft uw college meerdere maleneen advies
behandeld. Sinds maart 2014 zijn we officieel met Yuhang verzusterd.
Recentelijk bezocht een culturele delegatie uit Yuhang Weert in verband met de
kustexpositie en -uitwisseling
"Art Spectrum 600" ter gelegenheid van de viering van
Weert 600 jaar stad.

Conferentie
Burgemeester J. Heijmans wordt door zijn collega van Hangzhou uitgenodigd om van 15
tot en met 18 oktober 2014 deel te nemen aan de internationale Mayors Sister Conference
2014 in Hangzhou. Dit is per e-mail door Foreign Affairs Office of Yuhang bevestigd. De
officiële uitnodiging per post volgt nog.
Aan deze conferentie nemen een 30-tal burgemeesters van gemeenten all over the world
deel waarmee Hangzhou een samenwerkingsrelatie
heeft. In totaal worden ruim 200
deelnemers verwacht. Gezien de relatie met Yuhang behoort ook Weert hiertoe.
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Ook in 2009 en in 2012 nam een bestuurlijke delegatie van Weert aan deze conferenties
deel. In 2009 waren dat burgemeester J. Niederer en wethouder S. Strous en in 2012
waren dat burgemeester J. Heijmans en wethouder H. Litjens. Tevens ging toen een
vertegenwoordiger
vanuit het Weerter bedrijfsleven mee. Ambtelijk waren dit de
kabinetschef en een van de bedrijfscontactfunctionarissen.

Het voornemen is om van 14 oktober tot 19 oktober in Hangzhou te verblijven.
Tevens zal tijdens dit bezoek enkele dagdelen vrij gemaakt worden om met de Weerter
delegatie een bezoek te brengen aan het district Yuhang. Om welke dagdelen dit precies
gaat, moet nog met Hangzhou en Yuhang worden afgestemd.
Weerter

delegatie

Bestuur/ijk/ambtelijk
De delegatie Weert gaat onder leiding van burgemeester J. Heijmans. Vanwege de
bespreking van de voorgenomen handelsmissie in mei 2015, zal namens het college van
B&W ook wethouder Fr. Van Eersel delegatielid zijn. De delegatie wordt ambtelijk begeleid
door de kabinetschef.
Mocht er belangstelling vanuit het bedrijfsleven zijn om aan te sluiten bij het bestuurlijk
bezoek aan het district Yuhang dan kan dat. Bij de deelname aan de conferentie in 2012
was dit in de persoon van Robert Jongen. Het bestuur van Yuhang is gaarne bereid
ondernemers te ontvangen en in contact te brengen met de betreffende topambtenaren
van het bedrijfsleven in Yuhang e.o.
en/of met vertegenwoordigers
Ervaring leert dat dit uitstekend wordt geregeld.

Doelen bezoek
Het a.s. bezoek aan Hangzhou kent de volgende doelstellingen:
o
Deelname aan de internationale Mayors Sister Conference 2014
o
Warm houden van de contacten met onze zusterstad Yuhang
o
Maken van afspraken over de kunstuitwisseling Weert-Yuhang als return van de
kunstexpositie en -uitwisseling "Art Spectrum 600" die in 2014 in Weert
plaatsvond
ø
Maken van afspraken over een grote handelsmissie in mei 2015 naar Yuhang,
parallel aan de kunstuitwisseling op dat moment in Yuhang
Deelname Mayors Sister Conference 2014
Het officiële en definitieve programma is nog
nietin ons bezit. Uit contacten met
Hangzhou weten we dat het programma bestaat uit o.a. welkomstreceptie, officiële
ontvangst van elke delegatie afzonderlijk,
deelname aan diverse seminars en lezingen
en uitwisselingsbijeenkomsten
met deelnemende steden. Alle deelnemende gemeenten
krijgen de gelegenheid om hun stad te promoten.
Weert is een van de ruim 30 steden waar de stad Hangzhou een zusterrelatie mee heeft.
In Nederland zijn wij de enige, zij het dat er ook een samenwerkingsrelatie
met Den Haag
is. Andere landen zijn o.a. Israël, Filippijnen, Griekenland, Zwitserland, Australië, Sri
Lanka, Ierland, Suriname, Mexico, Brazilië, Duitsland, Japan, Engeland, Zweden, Frankrijk,
Tjechië, Italië, Korea, Estonia en de Verenigde Staten van America.
Steden in Europa zijn o.a. Dresden (Duitsland), Leeds, Jersey en Cork (Engeland), Lund
(Zweden), Cork (Ierland), Lugano en Bern (Zwitserland), en Nice (Frankrijk).
Ervaringen vanuit de vorige conferenties hebben laten zien dat er waardevolle laagdrempelige contacten met deze steden op burgemeester- en wethoudersniveau ontstaan en dat
dit de onderlinge bekendheid van de steden vergroot. Vooral wat betreft elkaars mogelijkheden op diverse terreinen, waaronder economie en handel.
Warm houden van contacten met zusterstad Yuhang
In het zaken doen met China is het warm houden van de contacten (relatiebeheer)
essentieel. Omdat China een overheidsgestuurde
economie kent, is van belang te blijven
investeren in de onderlinge bestuurlijke contacten en vooral tussen burgemeesters en
wethouders van beide steden v.v. Het is dan ook van zelfsprekend om bij een bezoek aan
China altijd de zusterstad (in dit geval het district Yuhang) te bezoeken.
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Kunstuitwisseling
Weert-Yuhang in mei 2015 Yuhang
Zoals bekend uit eerdere BeW adviezen bestaat de kunstuitwisseling
tussen Yuhang en
Weert uit een expositie en een life-uitwisseling van top-kunstenaars
visa versa.
Namelijk in 2014 in Weert en in 2015 in Yuhang.
De life-uitwisseling
tussen top-kunstenaar
van Yuhang en Weert heeft van 6 tot en met 11
mei jl. in Weert plaatsgevonden. De kustexpositie met daarin vele top kunstwerken uit
Yuhang is op 9 mei jl. van start gegaan en loopt nog tot 29 juni a.s.
Tijdens het bezoek van de culturele delegatie uit Yuhang aan Weert heeft top-ambtenaar
mr. Wang Zulong, namens de burgemeester van Yuhang, kenbaar gemaakt dat de
in Yuhang het beste in mei 2015 kan plaatsvinden. Belangrijk
expositie en life-uitwisseling
is dat over de invulling hiervan vooraf goede afspraken worden gemaakt. De ervaring leert
dat dergelijke afspraken niet op afstand gemaakt kunnen worden, maar dat daarvoor een
life-ontmoeting
noodzakelijk is. In oktober 2013 zijn middels een persoonlijke ontmoeting
de afspraken gemaakt voor de uitwisseling in mei 2014 in Weert. De timing is zodoende
perfect om in oktober 2014 afspraken te maken voor de uitwisseling en expo in mei 2015
in Yuhang.

Handelsmissie in mei 2015 naar Yuhang
Het doel om met Hangzhou 's district Yuhang een stedenband aan te gaan ligt in de
eerste plaats op economisch gebied. De stedenband biedt nieuwe exportkansen voor
het regionale bedrijfsleven en kan tegelijkertijd
leiden tot het binnenhalen van nieuwe
opdrachten en activiteiten uit en in China. Bij twee bezoeken van Weert aan Yuhang zijn
enkele ondernemers of is een vertegenwoordiging
van het Weerter bedrijfsleven samen
met onze bestuurlijke delegatie naar Yuhang afgereisd. Dit heeft al vrij snel tot concrete
resultaten geleid. Welke dit zijn is u bekend.
Nu de brug tussen Weert en Hangzhou geslagen is, is het moment aangebroken om met
een grote handelsmissie naar China af te reizen. Wellicht kunnen we hierbij profiteren van
banden die de provincie Limburg recentelijk is aangegaan met de Chinese provincie
Sichuan. O.a. in de vorm van het openen van en kantoor in China. Dat er in de samenwerking met China forse economische kansen liggen, blijkt uit een recent onderzoek van
de Rabobank. Dat toont aan dat de omzet als gevolg van het zaken doen met China met
200 miljoen is gestegen.
Om optimaal resultaat uit een dergelijke handelsmissie te halen is een gedegen
van
voorbereiding en een nauwe afstemming met het bestuur van Hangzhou/Yuhang
groot belang. Hierover willen we tijdens het a.s. bezoek goede afspraken maken. Daarvoor
is van belang dat de portefeuillehouder
economische zaken mee naar China gaat.
Vlucht
Uitgangspunt is dat we op 13 oktober 2014 vanuit Nederland vertrekken en we op 19
oktober 2014 terug naar Nederland komen. Er is al een optie genomen op een vlucht met
vertrek 13 oktober 15.00 vanaf Amsterdam en terugkeer in Weert op 19 oktober later in
de avond.

JURIDISCHE

GEVOLGEN

(o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

N.v.t.

FINANCIÉLE

EN PERSONELE

GEVOLGEN

KOStel'1I
De kosten van deelname van de burgemeester en van 2 van zijn gasten komen volledig
voor rekening van de gemeente Hangzhou. Dat wil zeggen de binnenlandse reiskosten en
de hotelkosten voor 4 dagen. Omdat we 1 dag langer blijven zullen de kosten van 1 nacht
vermoedelijk voor eigen rekening komen. Deze kunnen geschat worden op maximaal

E 300,-.
De kosten van de vlucht komen voor eigen rekening.

Deze bedragen afgerond

C 3.300,-.
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Verder moet rekening worden gehouden met kosten voor aanvraag visum en eventuele
vertaal- en tolkwerkzaamheden.
De voorlopige kostenraming

*-)(-X-

*

*

Totaal

op basis van 3 personen is als volgt:
Reiskosten Nederland-Hangzhou voor 3 personen
C 3.300,=
Verblijfskosten
_
voor 1 nacht voor 3 personen
300,=
Formaliteiten visum e.d.
. 400,Presentjes, vertalingen, visitekaartjes, advisering e.d. .
350,=
Overige (kleine) kosten
. 150,=
C 4.500,=

Ondernemers die mee gaan doen dit op eigen kosten.
Begrotingspost:
Naar aanleiding van de evaluatie van de internationale samenwerking tussen Weert en
Hangzhou heeft de raad in december 2012 besloten om hiervoor vanaf 2013 structurele
middelen beschikbaar te stellen. Dit om inhoud te kunnen blijven geven aan de
bestuurlijke samenwerking tussen Weert en Yuhang inclusief het bevorderen van de
economische samenwerking tussen beide steden, dienen er structurele middelen
beschikbaar te komen. Het jaarlijks budget hiervoor bepaald op E 30.000,-. Dit bedrag
wordt ontleend aan de post economische structuurversterking.
De raad heeft in december 2012 besloten om de samenwerking met China tweejaarlijks
te
evalueren. Voor het eerst weer vanaf 2015. Het voornemen is om dit al in het 3e kwartaal
2014 te laten plaatsvinden. Ook om de financiële middelen vanaf 2015 veilig te stellen.

Beschikbaar bedrag:
Uitgaven China 2014
Kosten volledige Chinese delegatie

in Weert

C

Chinese Avond
Bijdrage in tekort Chinese Kunstexpo
Totaal

_

.

E 44.700,-

Dekkingen
Budget China 2014
restant budget China 2013 naar 2014
Totaal budget
Positief resultaat
Kosten reis oktober 2014 naar Hangzhou
Tekort
*

22.000,-*
10.000,12.700,-

E

.

30.000,15.979,16

e 45.979,15
c 1.279,16

.

4.500,--

c 3.220,84

Betreft raming

Voorgesteld om het tekort van 6 3.220,84 te dekken uit het restant van de post
economische structuur\/ersterking.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belang?_:
~2»Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: belanghebbenden

Geadviseerd wordt de volgende communicäie-instrumenten te gebruiken:
›:- Niet van toepassing
§eadviseerdlc›rdt
de volgende
~2~Niet van toepassing

participatie-instrumenten

te gebruiken:
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OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
Concernstaf en de afdelingen

Projectontwikkeling

en Financiën.

Extern:
Met Foreign Affairs Office in Yuhang en Hangzhou.

BIJLAGEN

Openbaar:
Niet van toepassing

Niet-ogenbaarz
Niet van toepassing
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