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ONDERWERP 

 
Vaststellen van de evaluatie "Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China)" inclusief de 
daaruit voortvloeiende adviezen 
 

 
AANLEIDING EN DOELSTELLING 

  
Het is ruim 3 jaar geleden dat de gemeente Weert de eerste officiële contacten met de stad 
Hangzhou in de Volksrepubliek China heeft gelegd. Sindsdien zijn er belangrijke stappen gezet in 
de richting van een hechte samenwerking tussen Weert en Hangzhou. In het bijzonder met 
Yuhang, een van de districten van de stad Hangzhou. Vooral in 2012 zijn de contacten met Yuhang 
geïntensiveerd door 2 bezoeken aan Hangzhou/Yuhang en het tegenbezoek van Yuhang aan Weert. 
Met de gemeenteraad is afgesproken om aan het einde van 2012 de samenwerking met China te 
evalueren. Vooral om de balans op te maken om te kunnen onderbouwen of er voldoende 
toekomstperspectief te verwachten is in het voortzetten van de aangegane relatie met Yuhang. 
Voor u ligt deze evaluatie.  
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 

Uit het evaluatierapport “Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China)” blijkt dat het 
hoofddoel om met Hangzhou´s district Yuhang een stedenband aan te gaan op economisch gebied 
ligt. China behoort namelijk tot de belangrijkste opkomende economieën in de wereld. De regio 
Hangzhou kan gezien kan worden als een economisch zeer interessant gebied. De sterke positie 
van Hangzhou/Yuhang heeft geleid tot vele binnenlandse en buitenlandse investeringen en de 
vestiging van tal van grote bedrijven buiten China. 
 
Het aangaan van een stedenband met Yuhang kan leiden tot nieuwe exportkansen voor het 
regionale bedrijfsleven en kan tegelijkertijd leiden tot het binnenhalen van nieuwe opdrachten  
en activiteiten uit en in China. Er is de laatste jaren een duidelijke groei te zien van Chinese 
investeerders in West-Europa. Daarnaast groeit de welvaart in China zelf, vooral in de steden.  
Een hechte samenwerking met China biedt grote kansen voor de economie en de arbeidsmarkt  
in onze (Eu)regio. 
 
Weert kan echter niet los worden gezien van haar omgeving. De (Eu)regio in meest brede zin, 
waarin Weert een strategisch positie heeft, dient hierbij te worden betrokken. Denk daarbij aan 
Brainport Eindhoven, Euregio Bree-Maaseik-Weert, regio Midden-Limburg/Cranendonck, maar ook 
Euregio Benelux Middengebied. Er zal nadrukkelijk, daar waar mogelijk, naar samenwerking 
moeten worden gezocht. 
 
Met de aansluiting van Midden-Limburg inclusief Cranendonck bij Brainport 2020 kan de regio 
Weert zich in een breder en groter verband positioneren in de economische samenwerking met 
China. Zo ook vanuit de Euregionale samenwerking met Bree en Maaseik. Het is dan ook essen-
tiëel om de samenwerkingen te versterken en waar mogelijk uit te breiden. Daarbij hoort ook de 
samenwerking met de provincies Limburg en Noord-Brabant.  
Vanuit een dergelijke verbreding kunnen de komende tijd concrete stappen gezet worden die de 
internationale en intercontinentale positie van Weert ten goede kunnen komen.  
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Een van onderdelen in het proces is om zowel in de regio Weert als in de regio Hangzhou/Yuhang 
te (laten) analysen wat de internationale ervaringen en de ambities van het bedrijfsleven zijn om 
over en weer zaken met elkaar te doen. Maar ook om te bepalen waar overeenkomsten en kansen 
liggen op het gebied van bedrijvigheid (investeringen, kennis, marktuitbreiding, partnerships enz.). 
Er ligt het nodige onderzoeksmateriaal dat ons de komende tijd hierin verder kan helpen. 
 
De conclusie in het evaluatierapport is dan ook dat er vooral in deze tijd van economische recessie 
uitgelezen kansen en mogelijkheden liggen voor een brede economische samenwerking met China.  
 
De verdere conclusies die in het rapport getrokken worden zijn: 
• Een goede relatie met Chinezen begint met het winnen van vertrouwen dat een aanloop van 

enkele jaren vereist alvorens er concreet zaken met elkaar kunnen worden gedaan. 
• De bezoeken aan Hangzhou en Yuhang, het tegenbezoek van Yuhang aan Weert en de 

intensieve contacten van de afgelopen jaren geleid hebben tot een zodanige solide basis dat 
het bestuur van Yuhang bereid is om in 2013 een officiële verzustering met Weert aan te 
gaan. 

• In de officiële verzusteringsovereenkomst concrete samenwerkingsafspraken kunnen worden 
vastgelegd vooral op gebied van economie maar ook op gebied van cultuur, onderwijs en 
toerisme. 

• Er tal van organisaties en instellingen zijn die ons verder kunnen helpen in een intensievere 
samenwerking tussen Hangzhou regio en de regio Weert, zoals het Consulaat-Generaal, NL 
EVD Internationaal en Agentschap NL, NFIA, China Platform Limburg, de provincie Limburg, 
Industriebank LIOF, Euregio Bree-Maaseik-Weert en Brainport 2020. 

• Bij een verdere intensivering van de economische contacten het praktisch kan zijn om gebruik 
te maken van externe adviseurs (eventueel via gespecialiseerde bureau’s).  

 
De eindconclusie is dat er meer dan voldoende toekomstperspectief in de samenwerking Weert-
Hangzhou/Yuhang zit. 
Voor de inhoud hiervan wordt kortheidshalve naar bijgevoegd evaluatierapport verwezen. 
 

FINANCIËLE GEVOLGEN 
 
Tot nu toe moest voor elk (bestuurs)bezoek een budget worden aangevraagd. Wanneer er voor 
gekozen wordt om de samenwerking met China voort te zetten en te intensiveren, is het aan te 
bevelen om dit structureel als kostenpost in de begroting op te nemen vanaf 2014. Uitgaande van 
een jaarlijks bestuurlijk bezoek en een jaarlijks bestuurlijk tegenbezoek, dient hiervoor een jaar-
lijks bedrag van € 15.000,- te worden opgenomen.  
 
Naast dergelijke jaarlijkse bestuurscontacten willen we vanwege de economische doelstelling van 
de samenwerking, nadrukkelijk inzetten op economische samenwerking. Denk hierbij o.a. aan 
handelsmissies over en weer, deelname aan beurzen en EXPO´s gericht op Nederland-China.  
Maar ook het maken van economische analyses en acties. Deze economische kosten worden 
geraamd op  € 15.000,- per jaar.  
 
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 bepalen op in totaal  
(€ 15.000,- en € 15.000,- samen) € 30.000,-. 
 
Deze totale kosten van € 30.000,- voor 2013 financieren uit de post economische structuurver-
sterking, middels een herprioritering binnen dit budget.  
 
Tevens willen we zoeken naar aanvullende vormen van (mede)financiering door externe partners 
waaronder bedrijfsleven, (overheids)instellingen, koepels van organisaties en economische samen-
werkingsverbanden. Enkelen ervan zijn hiervoor al genoemd. 
 
Voor 2014 en volgende jaren wordt voorgesteld om het bedrag van in totaal € 30.000,= per jaar te 
putten uit een nieuw op te richten financieel onderdeel ter financiering van economisch structuur 
versterkende maatregelen. Zeker nu het budget economische structuurversterking eind 2013 komt 
te vervallen. 
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COMMUNICATIE 
 
Omdat de internationale samenwerking met China relaties heeft met inwoners, bedrijfsleven,  
tal van organisaties en instellingen evenals met (Eu)regionale samenwerkingsverbanden, is  
het belangrijk deze evaluatie breed uit te dragen. O.a. met een gemeentelijk persbericht. 
 

EVALUATIE 
 
In het evaluatierapport wordt ook ingegaan op een evaluatie. Het voorstel is om de internationale 
samenwerking Weert-Hangzhou tweejaarlijks te evalueren, te beginnen in 2015. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
De raad voorstellen: 
a. Voortzetten en intensiveren van de samenwerking tussen de gemeente Weert en het district 
Yuhang van de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China; 
b. Het in 2013 aangaan van een officiële verzustering met het district Yuhang met bijzondere 
aandacht voor de economische samenwerking naast samenwerking op het gebied van toerisme, 
cultuur en onderwijs; 
c. Het jaarlijks brengen van een bezoek aan Yuhang evenals het jaarlijks fungeren als gastheer 
voor het tegenbezoek vanuit Yuhang als vast onderdeel van het relatiebeheer tussen Weert en 
Yuhang; 
d. Door middel van een gestructureerd onderzoek inzicht krijgen in de daadwerkelijke kansen om 
tot een economische samenwerking tussen (de regio) Weert en Yuhang/Hangzhou te komen en dit 
laten vertalen in een concreet actieplan om zodoende focus aan te brengen; 
e. Het beschikbaar stellen van structurele middelen om inhoud te kunnen blijven geven aan de 
bestuurlijke samenwerking tussen Weert en Yuhang inclusief het bevorderen van de economische 
samenwerking tussen Weert en Yuhang en het jaarlijks budget hiervoor bepalen op € 30.000,-; 
f. Voor 2013 dit bedrag financieren uit het budget economische structuurversterking middels 
herprioritering binnen dat budget;  
g. Voor 2014 en volgende jaren dit bedrag betrekken bij de verdere financiering van de 
economische structuurversterking na 2013; 
h. Tweejaarlijkse evaluaties, te beginnen in 2015. 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000761 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. De evaluatie internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) vaststellen 
2. Instemmen met de voorstellen uit deze evaluatie: 
a. Voortzetten en intensiveren van de samenwerking tussen de gemeente Weert en het district 
Yuhang van de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China; 
b. Het in 2013 aangaan van een officiële verzustering met het district Yuhang met bijzondere 
aandacht voor de economische samenwerking naast samenwerking op het gebied van toerisme, 
cultuur en onderwijs; 
c. Het jaarlijks brengen van een bezoek aan Yuhang evenals het jaarlijks fungeren als gastheer 
voor het tegenbezoek vanuit Yuhang als vast onderdeel van het relatiebeheer tussen Weert en 
Yuhang; 
d. Door middel van een gestructureerd onderzoek inzicht krijgen in de daadwerkelijke kansen om 
tot een economische samenwerking tussen (de regio) Weert en Yuhang/Hangzhou te komen en dit 
laten vertalen in een concreet actieplan om zodoende focus aan te brengen; 
e. Het beschikbaar stellen van structurele middelen om inhoud te kunnen blijven geven aan de 
bestuurlijke samenwerking tussen Weert en Yuhang inclusief het bevorderen van de economische 
samenwerking tussen Weert en Yuhang en het jaarlijks budget hiervoor bepalen op € 30.000,-; 
f. Voor 2013 dit bedrag financieren uit het budget economische structuurversterking middels 
herprioritering binnen dat budget;  
g. Voor 2014 en volgende jaren dit bedrag betrekken bij de verdere financiering van de 
economische structuurversterking na 2013; 
h. Tweejaarlijkse evaluaties, te beginnen in 2015. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


