
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 30 juni 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Internationaliseringsbeleid 2021-2024

Internationaliseringsbeleid 2021-2024

Bijlage 1 - Internationaliseringsbeleid 2021-2024 - beleidsnota

Bijlage 2 - terugblik beleidsperiode 2017-2020

Bijlage 3 - publiekssamenvatting Europastrategie

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ellen Bosma 050 367 6753 / ellen.bosma@groningen.nl

Korte samenvatting:
In 2017 heeft de raad de kaders voor het internationaliseringsbeleid voor de periode 2017-2020 

vastgesteld. 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 2021-2024 bouwt dan ook sterk voort op het voorgaande 

beleid; de beleidslijnen blijven grotendeels gelijk, er verschuiven accenten in de uitvoering. 

Het college vraagt u  het internationaliseringsbeleid 2021-2024 vast te stellen.

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Het betreft een beleidsvoorstel voor 4 jaar met betrekking tot samenwerkingen in Europa. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Internationaliseringsbeleid-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-3-Publiekssamenvatting-Europastrategie.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Terugblik-beleidsperiode-2017-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Internationaliseringsbeleid-2021-2024-beleidsnota.pdf


Ook al wijzigt het beleid op hoofdlijnen niet, het is goed om als raad hierover met het college 

in gesprek te gaan. 

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Bespreking in één ronde, in geval van spreektijden maximaal 3 minuten per fractie, college 12 

minuten.

Nadere informatie
…
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