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Onderwerp : Schriftelijke vragen art. 44 Rvo inzake;
"Hoge ambtenaar namens gemeente Arnhem
naar Saoedi-Arabië?"

Geachte voorzitter en leden,
De raadsleden S. Andeweg van D66, M. Coenders van GroenLinks en N. Wiggers van de Arnhemse
Ouderen Partij Arnhem hebben ons per brief, ingekomen 10 mei 2019, schriftelijk vragen gesteld op
grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Arnhem
2018 met als titel ‘Hoge ambtenaar naar Saoedi-Arabië”. De brief met vragen is als bijlage bij deze brief
gevoegd.
Ter beantwoording van de vragen delen wij u het volgende mee.
In samenspraak met de burgemeester heeft de gemeentesecretaris besloten in te gaan op de uitnodiging
van het Global Government Forum om tijdens hun conferentie in Ryad te spreken over het onderwerp
“Putting Citizens First”. De gemeentesecretaris is -als gevolg van eerdere deelname aan een conferentie
over innovatie - bekend bij de organisatie. Rondom het thema “Putting Citizens First” werd gezocht naar
een spreker vanuit het perspectief van een lokale overheid, hetgeen gezien onze Arnhemse wijkaanpak
vanuit onze gemeentesecretaris kan worden geboden. De gemeentesecretaris en de burgemeester
zagen deelname aan de conferentie als een goede mogelijkheid ons Arnhems aanpak "Van Wijken
Weten" onder de aandacht te brengen van een gezelschap van topambtenaren uit onder andere Europa
en Amerika. Op deze manier wordt relevante kennis gedeeld en worden contacten opgedaan en
onderhouden. In de afweging is nadrukkelijk meegenomen dat de conferentie plaatsvond in SaoediArabië. Het college deelt de mening van de indieners van de vragen, dat de situatie inzake mensen- en
vrouwenrechten in Saoedi-Arabië zorgelijk is. Het college is het met de Nederlandse regering eens dat
het in het Nederlands belang is de dialoog met Saoedi-Arabië te blijven voeren, zowel over zaken waar
gedeelde belangen liggen, maar nadrukkelijk ook over onderwerpen waarover de meningen verschillen.
Of daartoe naar het land toe moet worden gegaan vraagt een zorgvuldige afweging.
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Bij de overweging om in te gaan op het verzoek is meegenomen dat de minister van Buitenlandse Zaken
in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat Saoedi-Arabië in beweging is. Op uitnodiging
van de Nederlandse ambassadeur in Ryad heeft de gemeentesecretaris een gesprek gehad op de
Nederlandse ambassade waar zij over deze ontwikkelingen hebben gesproken en over hoe het congres
aansluit bij de veranderingen. De veranderingen zijn in de ogen van de Nederlandse regering reëel en
kunnen rekenen op steun in de Saoedische samenleving. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn
om de positieve elementen van de veranderingen te stimuleren en de negatieve aspecten effectief te
kunnen adresseren. Uitwisselingsprogramma’s in het hoger onderwijs, uitbreiding van people-to-people
contacten en samenwerking tussen kennisinstellingen kunnen hieraan bijdragen.
Tijdens de conferentie heeft onze gemeentesecretaris in zijn bijdrage over Van Wijken Weten, die uitgaat
van vergaande democratisering in het betrekken van burgers bij hun leefomgeving, ook stilgestaan bij
onze Nederlandse democratische structuur waarin kerk en staat gescheiden zijn en vrouwenrechten
verankerd zijn. De gemeentesecretaris leverde daarmee niet alleen een bijdrage aan inzichten voor
andere landen/deelnemers maar tevens aan de inzichten voor de vernieuwingen in Saoedi-Arabië.
Deelname aan buitenlandse conferenties door ambtenaren behoeft de toestemming van de
leidinggevende van de betreffende ambtenaar. Bezoeken van collegeleden aan het buitenland worden in
het college gemeld. Verzorgt een ambtenaar een lezing namens de gemeente dan mag de ambtenaar
geen geldelijke beloning aanvaarden. De gedragscode van de gemeente Arnhem, alsmede de toelichting
op deze gedragscode, beschrijft echter niet hoe om te gaan met de reis- en hotelkosten als een
ambtenaar wordt gevraagd op een congres te spreken. Het is echter zeer gebruikelijk dat als ambtenaren
vanuit hun deskundigheid worden gevraagd een bijdrage te leveren de congresorganisatie de reis en het
verblijf worden bekostigd. Dat is in het onderhavige geval ook gebeurd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de plv. secretaris,

de burgemeester,

cc: Raadsleden en fractievolgers
Bijlage:
- Brief met vraag ex art. 44 RvO
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