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Emmeloord, 7 januari 2014 

 

Onderwerp  

Noordoostpolder Internationaal; internationaal beleid 2014-2018. 

 

 

Advies raadscommissie 

Voor de fracties van het CDA en CU/SGP is het een hamerstuk; de overige fracties geven 

aan het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Inleiding 

Noordoostpolder is een gemeente met een internationaal karakter. Er zijn veel bedrijven 

in onze gemeente internationaal actief en op hun terrein internationaal soms zeer 

bekend. Verder ontvangen bedrijven in Noordoostpolder arbeiders vanuit verschillende 

landen die hier komen werken en een bestaan opbouwen. Een succesvol voorbeeld 

hiervan is het recent georganiseerde evenement Potato Europe. In Luttelgeest vinden 

vele mensen uit verschillende landen een onderdak in het Asiel Zoekers Centrum. 

 

De samenleving internationaliseert. Dankzij de globalisering, via Europese en 

internationale organisaties en verdragen en de toenemende mobiliteit en het vrije 

verkeer van personen, goederen, diensten, bedrijven en kapitaal zijn burgers en 

bedrijven minder gebonden aan de directe lokale omgeving. Het nationale en 

internationale grijpen in elkaar en beïnvloeden elkaar.  

 

Ook burgers, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid van 

Noordoostpolder hebben met deze toenemende internationalisering te maken. Het 

internationale karakter van Noordoostpolder vraagt om een (internationaal) beleid.  

 

Dankzij een beargumenteerd en gericht beleid kan de gemeente haar burgers, 

maatschappelijke- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven tonen dat internationale 

samenwerking niet alleen een goede bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het eigen 

lokale bestuur maar ook verbindingen kan leggen waarvan maatschappelijke- en 

onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven kunnen profiteren. 

 

Doelstelling 

Met de nota Noordoostpolder Internationaal formuleren we een voorstel voor kaders 

en een strategische keuze van het internationale beleid. Met een goed gemotiveerd en 

doelgericht gemeentelijk internationaal beleid kan de gemeente de steun vanuit de 

samenleving en lokale politiek voor de internationale oriëntatie bevorderen. 
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Voorgesteld besluit 

1. De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal; internationaal beleid 2014-2018 
vaststellen. 

2. De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal publiceren in De Noordoostpolder en 
op de gemeentelijke website. 

3. De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal toe zenden aan partners.  
 

Argumenten 

1. Met de beleidsnota Noordoostpolder Internationaal wordt een kader en een 
strategische keuze voor internationaal beleid voorgesteld. 

De gemeente Noordoostpolder beschikt niet over een internationaal beleid, waarin 

kaders en richtlijnen zijn geformuleerd voor internationale contacten. In de 

huidige situatie wordt op een versnipperde wijze vormgegeven aan diverse 

initiatieven met een internationaal karakter met deze nota wordt beoogd al deze 

initiatieven met elkaar te verbinden. 

2. Voor de periode 2014 – 2016 is er jaarlijks €40.000 in de begroting opgenomen voor 

internationale samenwerking. 

 

Planning/uitvoering 

De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal wordt ter inzage gelegd, zodat inwoners 

van Noordoostpolder kennis kunnen nemen van de inhoud. Aan de partners (provincie, 

Kamer van Koophandel, BAN, OVG, Stichting vrienden van Japan, etc.) wordt een 

exemplaar toegezonden.  

 

Bijlagen 

De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal; internationaal beleid 2014-2018. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : A. van der Werff 

Steller : Dennis Eikenaar, d.eikenaar@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014,  

no. 212439-1; 

 

 

B E S L U I T: 

 

-    De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal; internationaal beleid 2014-2018 vast 

te stellen. 

-    De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal publiceren in De Noordoostpolder en 

op de gemeentelijke website. 

-    De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal toe zenden aan partners.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 17 februari 2014. 

De griffier,             de voorzitter, 

 


