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Geachte heer, mevrouw. 

Op woensdag 10 mei 2017 heeft uw raadscommissie Financiën en Veiligheid 
het raadsvoorstel 'Tnternationaliseringsbeleid 2017- 2020" besproken en 
besloten dit raadsvoorstel ter discussie te agenderen voor de raad. 
Het college heeft toegezegd een aantal punten te toe te lichten in deze brief. 

De (Engelstalige) informatievoorziening naar internationals 
Het college deel de mening van de raad dat de Engelstalige 
informatievoorziening verbeterd moet worden. Hiervoor verwijzen we naar 
de Engelstalige bijlage van het beleid, waarin beschreven wordt welke 
stappen genomen worden om dit te verbeteren. 
Concreet betekent dit dat er een Engelstalige portal (website) komt, 
vergelijkbaar met iamsterdam.com. Dit portal, een samenwerking tussen de 
partners van het Akkoord van Groningen, Marketing Groningen en het IWCN 
zal voor internationals relevante informatie geven over huisvesting, cultuur en 
praktische zaken. 
Het college heeft, in samenspraak met de Akkoord-partners, gekozen voor 
een gemeenschappelijke portal, in plaats van vertaling van een deel of het 
geheel van de gemeentelijke website. Op die manier komt alle voor 
internationals relevante informatie van alle partijen op een plek samen. 
Vertalen van een deel, of het geheel van de gemeentelijke website (ruim 600 
web-artikelen, met dagelijks nieuwe content), is arbeidsintensief en duur, 
bovendien is de content niet geschreven voor de doelgroep (internationals), 
maar voor stadjers, die al een goed idee hebben hoe we in de stad en 
Nederland bepaalde zaken afhandelen. Een eenvoudige vertaling zou dan niet 
volstaan. 
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Gepland is dat de portal 1 juli 'live" is, allereerst met content over 
huisvesting, maar in de loop van het jaar uit te breiden met steeds meer 
relevante informatie. 

EU-vlag op de Martinitoren op de Dag van Europa 
Er is geen landelijk protocol voor vlagvertoon op de dag van de Europese 
Eenwording. Om toch deze dag te markeren, is in de operationele instructies 
voor vlagvertoon bij de gemeente het voeren van en vlag op het stadhuis 
opgenomen. Omdat het college het een aardig idee vindt om ook op de 
Martinitoren een Europese vlag te voeren, is de instructie inmiddels aangepast 
en zijn de vlaggen besteld. 

Indicatoren Internationaliseringsbeleid 
Er zijn vele mogelijke indicatoren om iets te zeggen over de mate van 
internationalisering in de stad, en er zijn vele benchmarks en ranglijsten om af 
te meten hoe de stad ervoor staat met betrekking tot de beleidsvoornemens 
voor Internationalisering. 

Bij het welkomstbeleid zijn er goed metrieken te bedenken om de 
tevredenheid van expats over hun verblijf in de stad te meten. Dit zijn echter 
dure, private meetinstrumenten, die onevenredig zwaar op het werkbudget 
zouden drukken. De RUG en de Hanzehogeschool hebben toegang tot dit 
soort meetinstrumenten, en delen de conclusies van dit soort onderzoeken 
binnen de projecten van het Akkoord van Groningen. In deze onderzoeken 
worden vele deelaspecten van studie en verblijf in Groningen en andere 
steden gebenchmarkt. De belangrijkste conclusie is dat het noodzakelijk is de 
toegang tot de woningmarkt voor internationals snel te verbeteren. Deze 
onderzoeken maken deel uit van de input voor het welkomstbeleid, evenals 
vele andere onderzoeken van studenten, onderzoekers en commerciële 
bureaus. 

Op het gebied van de economische effecten van internationalisering is ook 
veel onderzoek gedaan, ook daar zijn diverse metrieken te bedenken. Anders 
dan bij bijvoorbeeld huisvesting, is de gemeentelijke invloed op deze 
metrieken zeer gering. De macro-economische bewegingen, (inter)nationale 
wetgeving en geopolitiek hebben veel grotere invloed dan gemeentelijk 
beleid. Het college neemt daarom wel kennis van de diverse onderzoeken, 
gebruikt het wel als achtergronden voor beleidsvorming, maar acht het niet 
bruikbaar als stuurinformatie om het gemeentelijk beleid bij te sturen. 

In algemene termen acht het college het nuttig om te weten in hoeverre 
internationale contacten bij de stadjers leven. Daartoe wordt via de jaarlijkse 
enquêtes en bewonerspanels gevraagd naar hun contacten. 
Voor beleidsvorming wordt veel gebruikt gemaakt van reeds bestaande 
onderzoeken en benchmarks, deels samen met de kennisinstellingen. Naar 
mening van het college leveren dieper gravende metrieken geen bruikbare 
stuurinformatie om het beleid mee bij te sturen. 
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Tenslotte merkt het college op dat de gemeentelijke beleidsmedewerkers en 
accountmanagers zeer veel contacten hebben met instellingen, bedrijven en 
personen die persoonlijk ervaring hebben met internationalisering en 
welkomstbeleid. Ook deze casuïstiek draagt bij aan beleidsvorming en -
uitvoering. 

Vriendschapsbanden met Yantai, China 
Een motie tegen een formele vriendschapsrelatie met Yantai. China, is door 
uw raad op 25 november 2015 verworpen, met 15 stemmen voor en 24 
stemmen tegen. Het college is van mening dat ze daarmee mandaat heeft 
gekregen om bij gelijkblijvende omstandigheden een dergelijke 
vriendschapsband aan te gaan. Tot nu toe zijn de omstandigheden niet 
veranderd. Het college heeft daarom de intentie om te zijner tijd een relatie 
met Yantai aan te gaan. 
Op dit moment is er nog de RUG-branche in Yantai nog niet definitief, er zijn 
nog een aantal stappen die genomen moeten worden. Zodra het duidelijk is 
dat de branche-universiteit doorgang zal vinden, zal het college met het 
stadsbestuur van Yantai in overleg treden over de inhoudelijke kant van zo'n 
vriendschapsverdrag. Het college zegt toe om wanneer dit actueel wordt, 
hierover nogmaals met de raad in overleg te treden, alvorens onomkeerbare 
stappen te nemen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


