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Geachte heer, mevrouw. 

De commissie Financien en Veiligheid heeft d.d. 15 mei 2013 de Kademota 
Intemationalisering behandeld. Tijdens deze behandeling heeft de 
burgemeester namens het college toegezegd aanvullende informatie te leveren 
aan uw raad. Deze informatie vindt u in deze brief. 

Toelichting financieel hoofdstuk 
Uw raadscommissie heeft onder andere aangegeven het verschil te willen zien 
tussen het voorstel voor de Intcmationaliseringsnota dat op 6 februari door 
uw raad is behandeld en het voorstel dat op 15 mei door u is besproken. 

Budgettair en beleidsmatig bestaat er tussen beide voorstellen geen verschil. 
Voor het deel beleid / kenniseconomie is €45.000 beschikbaar, voor de 
stedenbanden samen €116.000, voor subsidies mondiale bewustwording is 
€13.000 beschikbaar (alle bedragen vanaf 2014). 

Er is in de versie van 15 mei wel een technische font hersteld: door het 
schrappen van de kostenplaatsen (grootboekcodes) 'VIC en 'COS' werd in 
het eerste voorstel ten omechte aangenomen dat deze organisatles resp. €3000 
en €7656 werden gekort op hun subsidie. 

Om duidelijkheid te scheppen hanteert het college in het tweede voorstel 
dezelfde begrippen als in de Algemene Subsidieverordening: subsidies voor 
Stedenbanden en subsidies in het kader van mondiale bewustwording. Het 
budget voor subsidies Stedenbanden is met €10.000 gekort, het totale budget 
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voor subsidies in het kader van mondiale bewustwording is met €15.000 
gekort. 

Het college kan niet voor de toekomst per organisatie vaststellen wat de 
subsidie wordt. Toekennen van een subsidie gebeurt volgens de regels van de 
Algemene Subsidieverordening, op basis van aanvragen van de organisatles 
en op basis van het beschikbare budget. Het college geeft met dit voorstel wel 
een indicatie, op basis van de subsidieaanvragen uit het verleden. 

Conform de wens van uw raad heeft het college voor het tweede voorstel ook 
gekeken naar wat de voorgestelde bezuiniging betekent voor de organisatles. 
Hierbij zijn ook alternatieve bezuinigingen besproken. Daarbij ging het o.a. 
om gespreide bezuiniging (Moermansk), bezuiniging op kostenposten die niet 
gefactureerd worden en niet begroot staan (San Carlos), of verminderen van 
de huur op het pand van het VIC. Helaas voldeed geen van de door de 
organisatles aangedragen voorstellen aan de afspraken uit het coalitieakkoord 
om €50.000 te bezuinigen op Intemationalisering. 

In bijlage 1 treft u een drietal staatjes, waarin de voorstellen voor de 
budgetten staan, de (indicatieve) fmanciele gevolgen voor de subsidies voor 
de betrokken organisatles, en een staatje dat uitlegt hoe de subsidies voor 
2013 opgebouwd zijn. 

Stedenband San Carlos 
De heer Prummel van de Stadspartij gaf blijk van zorg over steun aan San 
Carlos in Nicaragua. Subsidiegeld zou in corrupte zakken kunnen verdwijnen. 
In ieder geval zouden de projecten in San Carlos onvoldoende van de grond 
komen, mede door een onbetrouwbare overheid aldaar. 

Nicaragua staat bekend als een land met een corruptieprobleem. Het is ook 
een feit dat projecten in Nicaragua niet zo gestroomlijnd lopen als in 
Nederland. Dit is natuurlijk ook een van de redenen waarom we ooit een 
stedenband gestart zijn: met de projecten willen we ook bereiken dat het 
functioneren van de lokale overheid verbeterd wordt, en dat de kracht van 
overheid, bewoners, bedrijven en instellingen om projecten uit te voeren 
versterkt wordt. 

Het college heeft, op basis van haar bezoeken in het verleden en op basis van 
de jaarverslagen van de Stichting Groningen - San Carlos geen enkele 
indicatie dat subsidiegeld op oneigenlijke of corrupte manieren gebruikt 
wordt. De Stedenband zelf heeft ook in een reactie aangegeven geen gevallen 
van corruptie binnen haar projecten te hebben waargenomen. De Stedenband 
geeft aan zorg te dragen voor een gelijke en politick neutrale verdeling binnen 
de samenwerking. Daarnaast stelt de Stedenband ook dat veel gedaan wordt 
met maatschappelijke partners in plaats van politiek bestuurlijke partners. 

file:///jroningen


Bladzijde 3 / ^ ^^Gemeen te 

yjromnger) 

Het college heeft er dan ook vertrouwen in dat de subsidiegelden aan de 
Stedenband goed worden besteed. 

Een SMARTe- nota 
Een deel van uw raad heeft de wens geuit om de kademota 'SMART' te 
maken. 

Het college begrijpt en deelt de wens om achteraf te kurmen toetsen of beleid 
effectief en efficient is geweest. In de kademota staat beschreven waar uw 
raad jaarlijks over wordt gerapporteerd. Het college geeft u als bijlage van 
deze brief een lijstje met doelstellingen voor 2013-2014. We stellen u voor 
om bij de jaarlijks op te leveren rapportages ook concrete doelstellingen voor 
het volgende jaar te geven. 

Daarbij moet wel worden bedacht hoe lastig het is om in dit intemationale 
economische speelveld beleidsinvloed op stedelijk niveau te kwantificeren. 
De invloeden van buiten de gemeentelijke organisatie zijn groter dan de 
invloed die we zelf hebben. Intemationalisering heeft een beperkt budget 
(€45.000 per jaar) en beperkte menskracht. Het uitgebreid aanbrengen van 
twijfelachtige meetinstmmenten voor dit beleid zou ten koste gaan van de 
inzet om het beleid te realiseren. 

Het feit dat de invloed van het beleid moeilijk meetbaar is, betekent nog niet 
dat we het beleid achterwege zouden kurmen laten. Aandacht voor Groningen 
in intemationaal verband is belangrijk, want Groningen is en blijft een 
internationaal opererende stad. Met deze kademota sluiten we daarom aan op 
de ambities en behoeftes van de belangrijkste intemationale partners in de 
stad: onze kennisinstellingen en bedrijfsleven. Een flinke acquisitie of het 
naar Groningen halen van een nieuw onderzoeksinstituut levert de stad meer 
op dan dat het beleid jarenlang heeft gekost. Ook het geld dat de stad met 
haar partners jaarlijks ophaalt met Europese subsidies, is vele malen meer dan 
het budget voor intemationalisering. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. J.F. (Peter) Rehwinkel drs. M 
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Bijlage 1: Overzicht Financien Intemationalisering en Mondiale 
bewustwording 

Budgetten 
1 internationalisering 
1 (conform 
[Kadernota) 

Int. 
I Keiinisecunoinie 

BSD Stedenbanden 
BSD externe 

betrekkingen 

Mondiale 
bewustwording 

OCSW 
Internationalisering 

algemeen 

San Cartos 

Moermansk 

COS 

VIC 
Budget 

stedenbanden 
Budget subsidies 

Mondiale 
bewustwording 

[Totaal 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

2012 

20.000,00 

50.000,00 

70.000,00 

21.000,00 

59.000,00 

63.000,00 

8.000,00 

3.000,00 

-

-

154.000,00 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

2013 

-

45.000,00 

45.000,00 

21.000,00 

59.000,00 

63.000,00 

8.000,00 

3.000,00 

-

-

154.000,00 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

2014 

-

45.000,00 

45.000,00 

-

-

-

-

-

116.000,00 

13.000,00 

129.000,00 

• 
m 

: ^ ^ 

^̂ H 

bezuiniging € 25.000,00 

bezuiniging € 25.000,00 | 

In de linker kolom staan de namen van de budgetten. Deze budgetten zijn niet 
gelijk aan de uiteindelijke subsidiebijdragen, omdat een aantal organisatles uit 
meerdere budgetten geld ontvangt. 
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Subsidies in het kader van 
^edenbanden Mondiale 
miivustwordinf aji 

Jabalya 

VIC 

Gered Gereedschap 

Stedenband San cartos 

Stedenband Moermansk 

Noordbaak 

incidentele toekenningen aan overigen 

•1 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

pm 

^H^^H 
2012 

6.700,00 

7.500,00 

2.000,00 

59.000,00 

63.000,00 

7.656,00 

• 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

W^^M 
c r a ^ ^ ^ l 
H H ^ H 

2013 

6.700,00 

7.500,00 

2.000,00 

63.000,00 

63.000,00 

7.656,00 

3.150,00 

• I • 
^^^^^^^^^H ^^^^^^^^^^H ^^^^^^^^^^1 

Indicatief voorstel 2014 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

3.350,00 

3.750,00 

1.000,00 

58.000,00 

58.000,00 

3.828,00 

~ 

De bedragen voor 2014 en verder zijn indicatief, op basis van eerder 
toegekende subsidies. 
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Uitsplitsing 
subsidies 2013 naar 

iBpenplaats ^ 

Kostenplaats 

stedenband 
Moermansk 
stedenband San 
Carlos 

VIC 

Gered Gereedschap 

Jabalya 

Noordbaak 
incidentele 
toekenningen aan 
overigen 

Totaal 

Beschikbaar budget 

over/onderbesteding 

» a ^ — B l 

OCSW 
Internationalisering 
algemeen 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

4.000,00 

4.500,00 

2.000,00 

6.700,00 

3.150,00 

20.350,00 

21.000,00 

aw^aMBEWiiWji iE^ 

San Carlos 

€ 59.000,00 

€ 
59.000,00 

€ 59.000,00 

Moermansk 

€ 63.000,00 

€ 
63.000,00 

€ 63.000,00 

cos VIC 

€ 3.000,00 

€ 7.656,00 

€ 
7.656,00 € 3.000,00 

€ 8.000,00 € 3.000,00 

^H 

Totaal subsidie 

€ 63.000,00 

€ 63.000,00 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

7.500,00 

2.000,00 

6.700,00 

7.656,00 

3.150,00 

153.006,00 

154.000,00 

994,00 

In de grijze horizontale balk staan de kostenplaatsen genoemd, dit zijn de 
boekhoudkundige namen waarop de uitgaven voor de subsidies geboekt 
staan. 
In de linker kolom staan de namen van de organisatles die subsidie hebben 
omtvangen. 
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Budgetten Internationalisering vanaf 
Budget 

subsidies 
Mondiale 

bewustwording 
€13.000,00 

7% 

2014 

Budget 
stedenbanden 

€116.000,00 
67% 

BSD externe 
betrekkingen 
€45.000,00 

26% 

Budgetten Internationalisering t /m 
2012 

Moermansk 
28% 

BSD 
Stedenbanden 

9% 

San Carlos 
26% 

BSD externe 
betrekkingen 

22% 

OCSW 
Internationalise 
ring algemeen 

10% 

Overzicht subsidies Mondiale 
bewustwording 

€8.000,00 
€6.000,00 
€4.000,00 
€2.000,00 

€-

I Subsidies 2014 (indicatief 
voorstel) 

I Subsidies 2012 
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Bijlage 2: 
Actiepunten Intemationalisering 2013-2014 

Intemationale handel: 
• China: 2 inkomende missies, 2 uitgaande missies 
• Rusland: 2 uitgaande missies, Ruslandjaar volgens projectplan 
• Noord-Duitsland: Fachtreffen in Groningen eind 2013, vemieuwd 10-

puntenplan met Bremen, Hamburg en Oldenburg, voorjaar 2014 
• acquisitie van het jaarlijkse congres voor Interreg North Sea 2014 

Eu: 
• collegebrief aan de raad over de definitieve Eu-fondsen verdeling 

2014 - 2016 en de Operationele Programma's EFRO en ESF, voorjaar 
2014 

• Projectplan Gemeente EU-Subsidie aware, zomer 2014 

Partnersteden: 
• Jaarverslag zomer 2014 

Gastvrije stad 
• Businessplan Welcome Center, najaar 2013 


