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De partnerrelaties met de gemeenten Zbąsznyek (Polen) en Amt Peitz
(Bondsrepubliek Duitsland) per 31 december 2018 beëindigen.

Inleiding
Uw raad heeft op 5 november 1992 besloten een samenwerking (partnerrelatie) aan te gaan met de
gemeente Zbąsznyek in Polen. Tevens besloot uw raad op 20 februari 2003 een partnerschap aan te gaan
met de gemeente Amt Peitz in de Bondsrepubliek Duitsland (gebied voormalige DDR).
Aan beide gemeenten is in de loop der jaren door gemeentelijke vertegenwoordigers meermaals een
bezoek gebracht en omgekeerd zijn regelmatig delegaties van beide gemeenten in Bedum ontvangen.
Daarmee is op verschillende momenten en op verschillende manieren invulling gegeven aan deze
jumelages.
Vaste waarden in deze uitwisseling zijn de afgelopen 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
Gedurende lange tijd heefteen werkgroep (samengesteld uit inwoners van de gemeente Bedum onder
voorzitterschap van de burgemeester) gefunctioneerd voor het onderhouden van de relaties. Eind 2016 is
deze werkgroep internationalisering opgeheven en sindsdien vindt de organisatie van de activiteiten op
ad-hoc basis plaats.
Afbouwen partnerrelaties in verband met de herindeling
Nadat in oktober 2016 het definitieve besluit genomen is over de herindeling van de gemeenten Bedum,
Winsum, De Marne en Eemsmond, is de op handen zijnde herindeling in alle bezoeken aan en van de
internationale partners expliciet benoemd. Duidelijk is dat de opheffing van de gemeente Bedum er toe
leidt dat de huidige (officiële) banden met Amt Peitz en Zbaszynek na de herindeling niet gecontinueerd
kunnen worden.
De gezamenlijke colleges hebben (richtinggevend) vastgesteld dat alle bestaande relaties met gemeenten
in het buitenland afgebouwd dienen te worden, dit waar relevant met de eigen gemeenteraad te bespreken
en waar nodig daartoe te laten besluiten. De nieuwe gemeente Het Hogeland kan zich dan vanaf 2019
oriënteren op de vraag welke internationale samenwerkingspartner past bij de aard en de ambities van de
nieuwe gemeente. Een uitzondering wordt gemaakt voor de band tussen (thans) 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. Bij de overdracht aan de gemeente
Het Hogeland zal worden voorgesteld als nieuwe gemeente de partnerrelatie met Borkum te continueren.
Afsluiten banden Amt Peitz en Zbaszynek met de gemeente Bedum
Delegaties van de gemeenten Zbąszynek en Amt Peitz zijn door de gemeente Bedum uitgenodigd om van
21-23 september 2018 ons te bezoeken ter gelegenheid van Mooi Bedum, dat op 22 september plaatsvindt. Dit betreft de laatste formele uitnodiging van de gemeente Bedum aan beide partners. Tijdens dit
bezoek zal er ook ruimte zijn voor een bijeenkomst ter afsluiting van de formele partnerrelaties.
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Het staat inwoners, organisaties en verenigingen in onze gemeente natuurlijk vrij desgewenst bestaande
contacten voort te zetten.
Aangezien uw raad heeft besloten de betreffende partnerrelaties aan te gaan zal uw raad een besluit
moeten nemen deze te beëindigen. Zonder een dergelijk besluit zou de nieuwe gemeente vanuit de regel
dat ‘alle rechten en plichten van de voormalige gemeenten worden overgenomen’ formeel gesproken de
partnerschapsrelaties moeten overnemen (waarna deze alsnog zouden worden beëindigd).
Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor te besluiten de partnerrelaties die zijn aangegaan met de
gemeenten Zbąszynek en Amt Peitz per 31 december 2018 te beëindigen.

Bedum, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. E. Van Lente

2

