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Langetermijn agenda (LTA) 

Raad 
 

LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit 

 

     

De raad besluit het internationaliseringsbeleid 2021-2024 vast te stellen. 
  

 

 Samenvatting     

In 2017 heeft de raad de kaders voor het internationaliseringsbeleid voor de periode 2017-2020 vastgesteld. Deze 

beleidsperiode is inmiddels afgerond; een nieuw beleidskader voor 2021-2024 is daarom gewenst. Het college heeft op 

basis van een terugblik op de afgelopen beleidsperiode gekozen voor een lichte aanpassing van het voorgaande kader, 

omdat de inhoudelijke lijnen nog steeds actueel zijn. Het internationaliseringsbeleid voor de periode 2021-2024 bouwt 

dan ook sterk voort op het voorgaande beleid; de beleidslijnen blijven grotendeels gelijk, er verschuiven accenten in de 

uitvoering.   
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

 

Aanleiding en doel    
Sinds 2009 heeft de gemeente Groningen een geformaliseerd internationaliseringsbeleid. Dit beleid wordt doorgaans 

voor een periode van vier jaar vastgesteld. De raad heeft in 2017 de nota ‘Herijking Internationaliseringsbeleid 

Groningen 2017 – 2020’ aangenomen. Hierbij is afgesproken deze eind 2020 tegen het licht te houden (zie bijlage 

Terugblik beleidsperiode 2017-2020). Het internationaliseringsbeleid voor de periode 2021-2024 bouwt voort op het 

internationaliseringsbeleid 2017-2020. 

Het doel van het internationaliseringsbeleid 2021-2024 is om nog scherper richting te geven aan onze internationale 

doelstellingen. Het centrale uitgangspunt van dit beleid is dat internationalisering wordt ingezet als middel om 

gemeentelijke doelen te behalen. De vier beleidslijnen, grotendeels voortgezet vanuit de voorgaande beleidsperiode, zijn 

verder aangescherpt om zo goed mogelijk in te spelen op dit uitgangspunt. Aansluitend zijn een aantal inhoudelijke 

thema’s geïdentificeerd waarop wij onze internationale inspanningen zullen toespitsen.  
 

De pijler 'Groningen in Europa' was al van groot belang binnen het voorgaande beleid, maar zal binnen het nieuwe 

beleid een nog prominentere positie innemen. Wij zullen ons met nog meer aandacht richten op Europese 

projectverwerving, profilering en beleidsbeïnvloeding. Daarnaast blijven wij ons ook de komende jaren opstellen als 

goede en betrouwbare partner binnen diplomatieke relaties, met name met Noord-Duitse steden. Economische 

samenwerking met bestaande en nieuwe partners zetten we in om te werken aan de vastgestelde prioritaire thema's. 

Binnen het welkomstbeleid is de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt. Om het succes van het 

welkomstbeleid voort te kunnen zetten, zullen wij ons hier de ook komende jaren met doorlopende aandacht voor blijven 

inzetten. 

Ten opzichte van het internationaliseringsbeleid 2017-2020 blijven de financiële kaders gelijk. Voorgesteld wordt om 

het internationaliseringsbeleid in 2024 opnieuw tegen het licht te houden. 
Kader     

Dit beleidskader staat in verband met het bredere Economische beleid van de gemeente en met het Akkoord van 

Groningen. Verwezen wordt ook naar de door het college vastgestelde Europastrategie. 

 
Argumenten en afwegingen     

      
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Het beleid is afgestemd met de partners in het Akkoord van Groningen. 
 
Financiële consequenties     

Ten opzichte van het beleidskader 2017-2020 worden geen financiële veranderingen gevraagd, het budget is reeds 

gedekt in de begroting. 
 
Overige consequenties     

      
Vervolg     

Evaluatie van het beleidskader in 2024. 
 
Lange Termijn Agenda     

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    
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