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1. Aanleiding
In de commissie Inwonerzaken van 4 april 2017 is de notitie Internationale betrekkingen
besproken. De commissie gaf aan positief te staan tegenover de ambities in de notitie en met
name belang te hechten aan de kansen die dit biedt voor het lokale verenigingsleven en de jeugd.
In dit voorstel wordt de huidige stand van zaken weergegeven en wordt voorgesteld geen nieuwe
acties op de onderwerp te ondernemen.
2. Argumenten
In de notitie uit 2017 zijn de verschillende mogelijkheden voor internationale betrekkingen
uiteengezet. Hierna worden voor de verschillende onderscheiden opties de stand van zaken
beschreven:
1. Accounthouder internationale betrekkingen en gesprekken met lokale verenigingen: De
accounthouder is aangewezen en in het subsidiebeleid is voor verenigingen de
mogelijkheid opgenomen voor een uitwisselingssubsidie van maximaal €1.000,-, zodat
verenigingen hun internationale activiteiten kunnen versterken. De lokale verenigingen zijn
van deze regeling op de hoogte gesteld en een aantal grotere verenigingen is de
mogelijkheid van een persoonlijk gesprek aangeboden. De publicatie over deze
uitwisselingssubsidie en vele andere subsidiemogelijkheden is kenbaar gemaakt (ook
recent nog) via social media, gemeentewebsite en de gemeentepagina in Weekblad
Westvoorne. In 2019 heeft OVV gebruik gemaakt van de regeling. De gemeente heeft
verder geen actieve rol binnen de internationale activiteiten van verenigingen. Aan de wens
van de raadscommissie om kansen te bieden voor het lokale verenigingsleven en de jeugd
is voldaan.
2. Beter aanhaken bij internationale recreatieve keurmerken. In de afgelopen twee jaar heeft
Westvoorne nadrukkelijker deelgenomen aan met name het internationale keurmerk Quality
Coast en het daaraan gelieerde Green Destinations. Dit heeft geresulteerd in twee
internationale onderscheidingen, Best of Seaside (2018) en Best of Nature (2019).
Daarnaast hebben we in 2019 onze platinum status binnen Quality Coast geprolongeerd. In
2021 vindt de volgende aanmelding en beoordeling plaats. In het assessmentrapport zijn
aandachtspunten opgenomen voor de volgende beoordeling. Hier zullen we de komende
anderhalf jaar actie op ondernemen.
3. Fieldlabs van Voorne-Putten beter (inter)nationaal positioneren. Vanaf 2017 is hard gewerkt
aan het verbinden van (internationale) onderzoeken aan het Fieldlab Green Economy in
Westvoorne. Dit heeft geresulteerd in het op korte termijn starten van het internationaal
aansprekende project ”Zon op Water” van TNO. Aan het fieldlab Smart, Safe & Resilient
Mainport (SSRM) gevestigd in Nissewaard, wordt geen vervolg gegeven.
4. Millennium werkgroep. In 2010 is de Millenniumwerkgroep opgestart op initiatief van een
inwoner van Oostvoorne en actief op het gebied van gezondheidsvoorlichting in zuidelijk
Afrika. Deze persoon was de drijvende kracht achter de werkgroep. Idee was een platform
te bieden voor inwoners van Westvoorne die actief zijn op het gebeid van
ontwikkelingshulp. Nadruk binnen de werkgroep lag op educatie en bewustwording. Na het
uittreden van de initiatiefnemer en drijvende kracht zouden de overgebleven leden zelf de
werkgroep gaan trekken. Dit is echter uitgebleven. De laatste activiteit was het bezoeken
van de basisscholen in Westvoorne met een film over onderwijs in Derde Wereldlanden, in
het bijzonder Haïti en Ghana. Dat was in 2017. Voorgesteld wordt om de millennium
werkgroep als afgedaan te beschouwen.
3. Aanpak/uitvoering
Het college besluit:
1. Kennis te hebben genomen van de stand van zaken rondom internationale betrekkingen en hier
geen nieuwe acties op te ondernemen.
2. De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren.
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4. Communicatie/Burgerparticipatie/Servicepunt
De gemeenteraad zal door middel van bijgevoegde brief op de hoogte worden gebracht van de
stand van zaken rondom de internationale betrekkingen.
Op de gemeentelijke website is blijvend informatie te vinden over de subsidiemogelijkheden voor
internationale activiteiten.
Op de gemeentelijke website is ook informatie te vinden over onze internationale
onderscheidingen, de Quality Coast Award en het fieldlab Green Economy.
5. Duurzaamheid
Dit voorstel heeft geen relatie met duurzaamheid.
6. Kosten, baten en dekking
In de begroting is structureel een post van €10.000,- opgenomen voor internationale betrekkingen.
Aangezien de uitvoering van de recreatieve keurmerken en het fieldlab binnen andere budgetten
zijn opgenomen en er geen nieuwe acties worden voorzien, is in het kader van de bezuinigingen
voorgesteld het budget met ingang van 2020 structureel te verlagen tot €2.500,-. Dit bedrag is
volledig beschikbaar voor subsidies aan verenigingen.
7. Risicomanagement en weerstandvermogen
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden en het heeft geen effect op het weerstandsvermogen.
8. Toelichting
Aangezien de raadscommissie in 2017 betrokken is geweest bij de ambities van internationale
betrekkingen, wordt de raad nu geïnformeerd over de stand van zaken.
9. Samenvatting
De omvang van dit voorstel geeft geen aanleiding tot het opstellen van een samenvatting.
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