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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Groningen krijgt steeds meer gezicht als 'internationale kennisstad'. Gezien de 
verdergaande internationale ambities van de stad ligt het voor de hand dat de gemeente 
haar inzet op het terrein van internationale economische activiteit en profilering eveneens 
versterkt. Ons college heeft dan ook besloten stappen te zetten in de richting van een 
professioneler, economisch ingestoken, internationaliseringsbeleid. Daarover informeren 
wij u in deze brief. 

Kansen in Europa 
Dankzij de aanwezigheid van vooraanstaande kennisinstellingen en kennisintensieve 
bedrijven liggen er kansen voor Groningen in het Europa van nu en straks. In de 
afgelopen jaren hebben we met onze samenwerkingspartners ingezet op meer 
internationaal georiënteerde activiteit en scherpe profilering. Het profiel van Groningen is 
steeds sterker zichtbaar in Europa, mede door voortzetting van de Smart City-strategie, de 
nieuwe projecten verwervers in Brussel en toegenomen bestuurlijke deelname aan 
Brusselse activiteiten. 

Internationale oriëntatie neemt toe 
Internationale economische betrekkingen worden steeds belangrijker voor de stad en haar 
partners. Zo willen de kennisinstellingen het aantal samenwerkingspartners in het 
buitenland verhogen ten behoeve van gezamenlijke onderzoeksprojecten, 
gemeenschappelijke opleidingen en kennisvalorisatie. De Rijksuniversiteit heeft een 
sterke internationale reputatie en klimt gestaag op de internationale ranglijsten. Het 
UMCG wil graag bereiken dat minimaal 50 procent van de studenten tijdens de studie 
ervaring opdoet in het buitenland. En in mei van dit jaar werd bekend dat de 
Hanzehogeschool komend studiejaar bijna 1,2 miljoen euro aan Erasmus-beurzen mag 
besteden om studenten, docenten en andere medewerkers een tijd in het buitenland te 
laten studeren, stage lopen of werken. Dit is het hoogste bedrag dat dit jaar aan 
Nederlandse hogescholen en universiteiten is toegekend. 
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De toegenomen internationale oriëntatie wordt ook veroorzaakt doordat de Noordelijke 
regio steeds meer opereert in internationale samenwerkingsverbanden en door de komst 
van internationale bedrijven. Daarnaast neemt de internationale dimensie van ondernemen 
een hoge vlucht onder invloed van de nieuwe economie. Daaronder vallen innovatieve 
bedrijven, web bedrijven, cross-overs in de kennissectoren, start-ups en scale-ups. 

Inzet gemeente versterken 
Willen we als gemeente adequaat meebewegen met de internationale economische 
ontwikkelingen en ambities van de stad, dan vindt ons college het noodzakelijk dat we 
onze inzet op het terrein van internationale economische activiteit en profilering eveneens 
versterken. Daarom hebben wij een besluit genomen over twee zaken: 
1. Het beter toerusten van economische internationalisering binnen de gemeente. 
2. Het steunen van het International Welcome Center North bij het versterken van zijn 

rol de komende jaren. 

Ad 1. Versterken werkwijze economische internationalisering 
De economisch ingestoken internationalisering moet kwalitatief en kwantitatief worden 
versterkt binnen de gemeente. Dat willen we simpel organiseren. In elk geval wordt de 
werkwijze vraaggerichter. Zo willen we buitenlandse reizen nadrukkelijk meer richten op 
thema's waar Groningen sterk in is, zoals is vastgelegd in de samenwerking met de 
Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en het UMCG. We willen daarnaast geen missies 
meer organiseren zonder de vraag vanuit het (verenigde) bedrijfsleven. Het Convenant 
Ondernemend Groningen vormt daarbij het vertrekpunt. 
Direct na de zomervakantie komt er een helder coördinatie-Zaanspreekpunt voor 
internationale zaken die de inzet vanuit de verschillende gemeentelijke onderdelen aan 
elkaar verbindt. De organisatie van in- en uitgaande internationale bezoeken wordt 
verbeterd. De samenwerking met externe partners wordt vormgegeven vanuit een 
duidelijke focus op doelen en prioriteiten en er zal gewerkt worden aan de hand van een 
internationale economische agenda. 

Voor deze maatregel hebben wij structureel 148.800 euro per jaar extra beschikbaar 
gesteld vanuit de intensiveringsmiddelen Economie, onderdeel G-kwadraat. Hiermee kan 
de gemeente meer het voortouw nemen bij het toenemende aantal internationale 
initiatieven in de stad en de regio. 

Ad 2. Steunen International Welcome Center North (IWCN) 
Ook wil ons college het succesvolle IWCN steunen om zijn rol de komende jaren verder 
te versterken. Het IWCN is eind 2014 opgericht om onder één dak versnelde, efficiënte 
diensten te verlenen aan internationals en hun werkgevers in Noord-Nederland. 
We kunnen constateren dat het IWCN in een behoefte voorziet: Er was in 2015 een fors 
hogere instroom van kennismigranten voor het regelen van formaliteiten dan vooraf werd 
verwacht, er zijn veel bezoekers geweest uit veel verschillende landen en het aantal 
betalende klantbedrijven is flink gegroeid. 

De huidige projectfinanciering eindigt op 31 december 2016. Aan de vier founders van 
het IWCN en alle andere aangesloten partners is een financiële bijdrage gevraagd voor de 
periode 2017 tot en met 2020. 
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Ons college heeft besloten voor die periode jaarlijks 100.000 euro beschikbaar te stellen 
vanuit de intensiveringsmiddelen Economie, onderdeel G-kwadraat. Dit bedrag zal 
worden ingezet voor personele kosten, een klein gedeelte van de bedrijfskosten en voor 
toename van het aantal activiteiten in het centrum. U kunt de evaluatie van het IWCN en 
de koers voor de komende jaren naar verwachting na de zomer tegemoet zien. 

Wij verwachten dat wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd over onze 
besluiten om de werkwijze van Internationale Zaken te versterken en het IWCN de 
komende jaren financieel te steunen. 

Tot slot laten wij u weten dat de huidige Kadernota Internationalisering eind 2016 
afloopt. Wij verwachten het vernieuwde internationaliseringsbeleid ultimo 
november/december te kunnen aanbieden aan uw raad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester-en-wetH5ü3ëfrvan~Gfoningen, 

-de""buTgemëëstër7 
Peter den Oudsten 


