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Onderwerp
Evaluatie verzustering met Yuhang district of Hangzhou (China).

Voorstel

1.
2.
3.

In te stemmen met het verslag "Evaluatie verzustering Weert met Yuhang district
of Hangzhou" dat betrekking heeft op de periode 2015-2018
De bijgevoegde verzusteringsovereenkomst opnieuw te tekenen op 9 mei 2018
De gemeenteraad via de TILS|ijst te informeren

Inleiding
Sedert 2009 werkt Weert samen met Yuhang district of Hangzhou in de Volksrepubliek
China. Op 14 maart 2013 is deze samenwerking omgezet in een verzusteringsovereenkomst tussen beide steden. Deze overeenkomst is voor de duur van 5 jaar aangegaan.
De verzustering met deze Chinese stad is voor het laatst eind 2014 geëvalueerd. Toen is
afgesproken om de volgende evaluatie begin 2018 te laten plaatsvinden. Bijgevoegd het
evaluatieverslag 2015-20 18.

Beoogd effect/doel
Een hechte samenwerking met China biedt grote kansen voor de economie in onze (Eu)
regio, zowel voor de Chinezen die bij ons willen investeren alsook voor onze bedrijven
die met China zaken willen doen. China wil graag met de rest van de wereld op diverse
terreinen samenwerken. Naast economie is dat o.a. cultuur, toerisme en onderwijs.

Argumenten
De samenwerking met Yuhang werpt zijn vruchten

af

Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat de energie die we de afgelopen jaren hebben gestoken
in de zusterrelatie metYuhang zijn vruchten afwerpt. Erzijn concrete resultaten bereikt op
het vlak van economie, cultuur, toerisme en onderwijs. We gaan dan ook door met het
verder intensiveren en uitbouwen van de samenwerking tussen de gemeente Weert en
Yuhang district of Hangzhou. Voor de komende periode hebben de handelsreis 2019, de
Weert,
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acquisitie van Alibaba, de bouw van het Chinees hotel, de culturele uitwisselingen in 2018
en 2019 alsmede de studentenuitwisseling in 2019 prioriteit. Daarnaast zal er in het kader
van het relatiebeheer over en weer een bestuurlijk weerzien plaatsvinden.

Kanttekeningen en risico's
Op 14 maart 2013 hebben de burgemeesters van Yuhang en Weert in China een
verzusteringsovereenkomst voor de duur van 5 jaar gesloten. In deze overeenkomst is
o.a. opgenomen dat deze na 5 jaar stilzwijgend wordt verlengd tenzij een van de partijen
aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen. Noch Yuhang noch Weert heeft aangegeven de overeenkomst te willen beëindigen zodat deze feitelijk stilzwijgend doorloopt. De
nieuwe burgemeester van Yuhang heeft aangegeven een zelfde overeenkomst te willen
laten tekenen als in 2013. De inhoud van dit document (zie bijlage) is identiek aan dat van
2073.

Evaluatieverslag
Bijgevoegd verslag geeft een beschrijving op hoofdlijnen van de onderwerpen en de
resultaten van afgelopen jaren. Zoals het kunstuitwisselingsproject "Art Spectrum" in
Weert en Yuhang alsmede de handelsmissie in 2016 naarYuhang. Tevens zijn de onderwerpen opgenomen die Iopende dan wel aanstaande zijn, waaronder de acquisitie van de
Alibaba Group, het kunstuitwisselingsproject "The Great Canal", de handelsmissie van
Yuhang naar Weert in 2019 en de studentenuitwisseling. Daarnaast heeft ook de bouw van
het Chinees hotel door China Center Zaandam in Weert prioriteit. De conclusie is dat de
zusterrelatie zijn vruchten afwerpt. Er zijn immers concrete resultaten bereikt op het vlak
van economie, cultuur, toerisme en onderwijs,
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leiding van burgemeester Mr. Chen Rugen, een bezoek aan Wccrt. Hct plan van Yuhang is
om tijdens dit bezoek de verzusteringsovereenkomst opnieuw te ondertekenen. Tevens zal
er inhoudelijk gesproken gaan worden over de handelsmissie in mei 2019 van Yuhang aan
Weert in combinatie met de return van het kunstuitwisselingsproject "The Great Canal"
naar Weert. Het programma is bijgevoegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De kosten m.b.t. het economisch gedeelte worden betaald uit de post economische
structuurversterking. Binnen dit budget is er ruimte voor max. € 15.000,- voorChina.
Bezoeken aan China puur i,v.m. bedrijvenacquisitie worden uit het acquisitiebudget
gefinancierd. Voor puur representatie worden de kosten uit de post representatie betaald

Uitvoering/evaluatie
tot 14 maart 2023, wordt tijdens het
De volgende evaluatie
Weert
ondertekend.
van
Yuhang
aan
bezoek van de burgemeester
van de samenwerking met China is voorzien voor 2021.
De verzusteringsovereenkomst, die vooralsnog loopt

Comm un icatie/ partici patie
Het evaluatierapport is openbaar en wordt via de TILS-Iijst aan de gemeenteraad
aangeboden.

Overleg gevoerd met
Intern:
a
a

Pierre Heuts, adviseur EZ bij de afdeling Ruimte
Sabine Brankaert afdeling ruimte i.v.m. opmaak evaluatieverslag
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Verslag "Evaluatie verzustering Weert met Yuhang district of Hangzhou"
Verzusteringsovereenkomst te tekenen op 9 mei 2018
Programma bezoek Yuhang delegatie in mei aan Weert
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