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Internationale samenwerking
Tijdens de vergaderingen van het presidium van de raad van Bedum is in 2018 meermalen gesproken
over het afbouwen van de bestaande internationale banden. In de commissievergadering van 5 juli is
gevraagd naar de invulling van de jumelages per 2019. De burgemeester heeft toen, als
portefeuillehouder, de lijn geschetst zoals vervat in het memo dat in juni in de gezamenlijke colleges
is behandeld. Aangekondigd is dat er nog een memo over dit onderwerp naar de gemeenteraad
gestuurd zou worden. Dat is het nu voorliggende memo.
Jumelages van de gemeente Bedum
De gemeente Bedum kent twee jumelages: sinds 1992 bestaat de band met de Poolse gemeente
Zbaszynek en sinds 2002 bestaat de band met het Duitse Amt Peitz. In de afgelopen jaren/decennia is
op verschillende momenten en op verschillende manieren invulling gegeven aan deze jumelages.
Vaste waarden in deze uitwisseling zijn de laatste jaren de volgende zaken geweest:
1) bezoek van Duitse en Poolse delegaties tijdens de 4-mei herdenking
2) bezoek aan Amt Peitz tijdens de Weihnachtsmarkt
Daarnaast hebben er de afgelopen jaren een aantal bijzondere bezoeken plaatsgevonden, met name
in het kader van jubilea. In 2017 vond, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de band met
Zbaszynek, een bezoek plaats van een uitgebreide delegatie van de gemeente Bedum. Naast oudburgemeesters Everts en Bakker, was namens het college loco-burgemeester Jan Willem van de Kolk
aanwezig, evenals de gemeentesecretaris. Ook namen enkele raadsleden/fractievertegenwoordigers
deel aan deze reis. Vanuit de Bedumer samenleving waren er ca. 30 deelnemers. In 2018 vindt in
augustus een bezoek plaats aan het Fischerfest in Amt Peitz, waar ook stil wordt gestaan bij het 15jarig bestaan van de relatie tussen Amt Peizt en Bedum. Bij deze gelegenheid is de burgemeester van
Bedum aanwezig. De afgelopen periode kenmerkte zich door wederzijdse bezoeken, maar er was
geen sprake van een nadrukkelijke inhoudelijke agenda in deze samenwerkingen.
Werkwijze en organisatie
Gedurende lange tijd is er een werkgroep internationalisering actief geweest. De burgemeester was
de voorzitter van deze werkgroep. De werkgroep was verder samengesteld uit inwoners van de
gemeente Bedum. Eind 2016 is de werkgroep internationalisering opgeheven en sindsdien vindt de
organisatie van de activiteiten meer op ad-hoc basis plaats.
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Besluiten internationalisering in verband met de herindeling
Nadat in oktober 2016 het definitieve besluit genomen is over de herindeling van de gemeente
Bedum met Winsum, De Marne en Eemsmond, is de op handen zijnde herindeling in alle bezoeken
aan en van de internationale partners expliciet benoemd. Gegeven dat de huidige banden met Amt
Peitz en Zbaszynek bestaan met de gemeente Bedum, is duidelijk dat die band na de herindeling niet
zonder meer gecontinueerd kan en zal worden.
In het proces van de herindeling stond het onderwerp van de jumelages op 19 juni 2018 expliciet op
de agenda van de gezamenlijke collegevergadering. Het memo stelt een richtinggevende uitspraak
voor om de bestaande banden af te bouwen. Hierbij wordt een uitzondering voorgesteld voor de
band tussen de gemeente Eemsmond en Borkum, vanwege het gegeven dat het hier een
burenrelatie betreft, en vanwege het gegeven dat deze band de afgelopen periode juist verder is
opgebouwd en uitgebreid. Dit in tegenstelling tot de andere banden. De gezamenlijke colleges
hebben ingestemd met deze richting om de bestaande banden af te bouwen en om dit in de eigen
gemeente met de gemeenteraad te bespreken. De nieuwe gemeente Het Hogeland kan zich vanaf
2019 oriënteren op de vraag welke internationale samenwerkingspartner past bij de aard en de
ambities van de nieuwe gemeente.
Afbouwen banden Amt Peitz en Zbaszynek met de gemeente Bedum
De gemeente Bedum heeft delegaties van de gemeente Zbaszynek en Amt Peitz uitgenodigd om van
21-23 september 2018 naar Bedum te komen, ter gelegenheid van Mooi Bedum dat op 22 september
plaats vindt. Dit betreft de laatste formele uitnodiging van de gemeente Bedum aan beide partners.
Tijdens dit bezoek zal er ook ruimte zijn voor een afsluitende bijeenkomst. Hiertoe wordt gedacht
aan een bijeenkomst in het genoemde weekend. De aankondiging voor deze bijeenkomst zal ook via
bijvoorbeeld de Noorderkrant gebeuren, en via een persbericht, zodat een ieder die de leden van de
delegaties van Amt Peizt en Zbaszynek de hand nog wil schudden, daartoe in de gelegenheid is. Op
deze wijze komt er dan een einde aan de langjarige relatie met beide internationale partners.

