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Beste meneer van Dooren,

Op B maart 2019 stuurde u ons een vraag over de vriendschapsrelatie met de
Volksrepubliek China. In deze brief leest u het antwoord op deze vraag,

Vraag
Bent u bereid de raad een tussentijdse evaluatie voor te leggen inclusief vooruitblik?

Antwoord
De samenwerking met Yuhang is inmiddels enkele keren geëvalueerd, voor het laatst in
2018. De positieve uitkomst van de vorige evaluatie heeft geleid tot verlenging van de
verzusteringsovereenkomst Weert-Yuhang (collegebesluit 17 april 2018). Het college is
het dan ook niet eens met uw opvatting dat er onvoldoende resultaten zijn. Vandaar dat
de overeenkomst op 9 mei 2018 opnieuw getekend is, vooralsnog voor de duur van 5
jaar. Tenzij een van de partijen aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen wordt de
overeenkomst stilzwijgend verlengd. De raad is via de TILS-lijst over dit besluit
geinformeerd (TILS t404). Een nieuwe evaluatie zal krap een jaar later weinig nieuws
opleveren. In dit verband verwijzen wij naar de evaluatie 2018 (bijlage).

Conform afspraak informeren wij de raad periodiek over de resultaten van de
verzustering met Yuhang. In aanvulling op de evaluatie 2018 zullen wij de raad over de
resultaten van de aanstaande handelsmissie en kunstuitwisseling informeren.
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I::titii"n vragen? Neemt u dan gerust contact op met Pierre Heuts van de afdeling

Ruimte enEconomie. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 52 42 en per e-

mail via p.l$uts@weert.nl.

Met vrie
burge

Bijlage

groet,
wethouders,

Evaluatie verzustering Weert met Yuhang district of Hangzhou
(China), april 2018.
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