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Geachte leden van de raad,

Hierbij treft u aan het jaarverslag van het derde jaar dat de gemeente Waalre een
formele stedenband heeft met de gemeente Ishoj in Denemarken. Deze stedenband
bestond al langere tijd informeel, maar is op 9 mei 2016 door tekening van een
twinning overeenkomst door burgemeester Jan Brenninkmeijer van Waalre en
burgemeester Ole Bjorstorp van Ishoj bekrachtigd. Deze twinning overeenkomst is
als bijlage 1 bij dit verslag gevoegd.

In dit jaarverslag wordt u chronologisch geïnformeerd over de activiteiten die het
afgelopen jaar in het kader van de stedenband hebben plaatsgevonden. Tevens
wordt u geïnformeerd over de organisatorische en financiële aspecten van de
stedenband.
Onderstaande bezoeken zijn afgelegd op basis van het programma Ishgj 2OIB,
waarmee de raadswerkgroep Ishoj heeft ingestemd.
1. Annual Twin Town Meeting Ishgj
Ishoj ontvangt jaarlijks haar partnersteden tijdens de zogenaamde Twin Town

Meeting. Het betreft de steden Svedala and Haninge in Zweden, Bad Salzungen in
Duitsland, Trzebinia in Polen en Cihanbeyli in Turkije.
Het thema in 2018 was vrijwilligersbeleid. Van woensdag 2 mei tot en met zaterdag
5 mei 2018 heeft een delegatie uit Waalre (raadslid Saskia Harks, wethouder
Alexander van Holstein en medewerkers Bart Hermans en Yvonne Schouten) deze
bijeenkomst bezocht.

Ishoj schreef het volgende in de uitnodiging voor de bijeenkomst: "This year's
twinning addresses social responsibility and volunteer work. We will visit some of our
institutions and helping programs covering the social field. We will also visit some of
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the associations in IshOj putting their energy in helping other citizens in need and
thus pay tribute to those who make a huge voluntary effort to help others".
Tijdens deze bijeenkomst zijn op donderdag bezoeken afgelegd aan "S0haven" - een
nieuw huisvestingsproject voor daklozen, Sostedet" - een voorziening voor
kwetsbare jongeren, een project voor verslaafde jongeren, een project voor hulp aan
ouderen door vrijwilligers en een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kwetsbare
inwoners.
Op vrijdag zijn bezoeken gebracht aan "Sprogkorpset", een organisatie die zich inzet
voor tweetalige kinderen, aan een voorziening voor dementerenden, aan
"Handicappernes Hus" (the Handicap Houses) en tenslotte aan een sportclub, die zich

ten doel stelt kwetsbaren te laten sporten.
I

Door deelnemers, een mêdewerker, collegelid en een raadslid, is over dit bezoek het
volgende gezegd:
"De Twin Town Meeting is een ideale mogelijkheid om eens bij een ander in de keuken

te kijken. Juist omdat het in het buitenland is, waar zaken anders geregeld zijn,

stimuleert het je nog meer om buiten je eigen "comfort zone" te treden en te denken.
Als ik naar mijn eigen beleidsterrein kijk, vond ik het heel interessant om te zien hoe
maatschappelijke- en sportaccommodaties in Ishoj zijn ingericht en hoe ze
geëxploiteerd worden. Het zorgt voor een frisse blik op de situatie hier in de
gemeente Waalre", en

"De Twin Town Meeting in Ishoj had hoofdzakelijk een informatief karakter. De
excursies en presentaties lieten zien dat in het vrijwilligerswerk en sociaal domein
van de aanwezige gemeenten vergelijkbare problematieken spelen. Wel was
opvallend dat men in Ishoj de ouderenzorg en de verslavingszorg decentraal veel
professioneler heeft opgezet. Als ander opvallend voorbeeld een "kledingbank" was
er opgezet met gebruikmaking van het platform Facebook en dat was juist nog weinig
professioneel opgezet", en

"Uit mijn..... spreektekst (voorgelezen in raadsvergadering) kun je opmaken dat er
grote verschillen zijn met Waalre. De opbrengst is denk ik dat je ziet dat het heel
anders kan, Daar leer je van en het inspireert, Je kunt hierdoor ook zaken in Waalre
met dat andere licht bekijken. Erg waardevol dus!".
2. Deense delegatie aanwezig bij opening Het Huis van Waalre
Voor de opening van Het Huis van Waalre is een formele uitnodiging verstuurd naar
de gemeente IshOj. Een delegatie met Ole BjOrstorp (burgemeester), Sengtil Deniz,
Henrik Olsen, Annelise Madsen (raadsleden) en KSre Svarre Jakobsen (directeur)
hebben de opening bijgewoond. Voor de opening hebben zij een rondleiding in Het
huis van Waalre gehad. Zij waren in het bijzonder geïnteresseerd, omdat zij zelf hun
gemeentehuis gaan verbouwen. Op verzoek van de directeur is later informatie over
Het Huis van Waalre naar hem gezonden. In het bezoek van een Deense delegatie
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dat in mei 2019 op het programma staat, zal hier wederom aandacht aan worden
besteed.

3. Fietstocht EF-fietsclub naar IshOj
Op 19 augustus 2018 zijn vier leden van de LF-fietsclub uit Waalre op de fiets
vertrokken naar Ishoj. Een tocht van 800 kilometer. Wethouder Alexander Van
Holstein en wethouder Arno Uijlenhoet hebben het eerste stuk tot Bakel op de
racefiets meegefietst en ze daar met andere leden van de fietsclub uitgezwaaid. De
fietsclub is daar hartelijk ontvangen door de plaatselijke fietsclub. De gemeente Ishoj
heeft de ontvangst van de Waalrese delegatie door de Deens fietsclub financieel
ondersteund, de gemeente Waalre heeft de Waalres fietsers financieel ondersteund
in hun reiskosten. Het volgende is onder andere door de fietsers teruggekoppeld:
"We hebben een heel mooie tocht gehad zonder (menselijke/materiaal) problemen.
We zijn geweldig ontvangen door de leden van Cafe 60+, We waren verrast door de
veelheid aan fietspaden in Ishaj, de hoeveelheid aan flats, een 50m zwembad, verder
de gigantische bibliotheek, het winkelcentrum wat in de buurt komt van de Heuvel
Galerie. Ook het Arken museum en de Vejleá Church hebben indruk gemaakt. We
begrepen dat er ca. 400 mensen werken op het gemeentehuis (versus 120 in
Waalre?). We denken dat het voor diverse verenigingen leerzaam zou zijn te zien hoe
het er in Ishgj aan toe gaat".

4. Bezoek Waalres Museum aan Arken Museum
In het jaarprogramma 2018 was een bezoek van het Waalres Museum aan het Arken
Museum in Ishgj opgenomen, Hierover is verkennend gesproken. Het Waalres
Museum is in principe geïnteresseerd, het Arken Museum wil graag een delegatie
ontvangen. Bezien wordt of dit bezoek in 2019 doorgang kan vinden,
5. Organisatorische en financiële aspecten
Uw raad heeft in het raadsbesluit van 6 oktober 2015 de raadswerkgroep Twinning
Ishoj mandaatgegeven binnen de begroting uitvoering te geven aan de stedenband.
Door de Twinning coórdinator is, zoals afgesproken met uw raad, een "Protocol ter
regeling van de kosten rondom de stedenband met de gemeente IshOj, Denemarken"
en een "Subsidieregeling ondersteuning stedenband IshOj gemeente Waalre"
gemaakt, die inmiddels in werking zijn getreden. Dit om voor alle betrokkenen
helderheid en transparantie te verkrijgen.

Vanaf 2016 is jaarlijks € 9000,- in de begroting opgenomen voor de stedenband
Ishgi. De uitvoering vergt een goede organisatie en dus veel tijd. Er is dus ook
rekening gehouden met ambtelijke uren. Vanuit de griffie is hiervoor 50 uur
gereserveerd, vanuit de ambtelijke organisatie is ook nog eens 100 uur gereserveerd.
Deze 100 uur zijn voor de twinning coórdinator, die de feitelijke bezoeken
organiseert. De uren die gevraagd worden van vakafdelingen bij een concreet bezoek
zijn hierbij niet meegenomen,

In 2018 is bijna € 2000,- uitgegeven aan de uitwisselingsbezoeken. Dat betekent dat
ruim € 7OOO,-,- van het budget niet besteed is. Voor wat betreft de ambtelijke uren
is in 2016 gebleken dat de coórdinatie-uren nodig zijn (met pieken van inzet voor
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concrete bezoeken) en dat de uren die gereserveerd zijn voor de griffie ruim
berekend zijn, aangezien daar geen specifieke taken rondom de Twinning belegd zijn.
5. Wat heeft de twinning opgeleverd?
Net als vorig jaar kunnen we niet zeggen dat we direct concrete werkwijzen of beleid
kunnen overnemen vanuit Ishgj. Wel kunnen we nog uitdrukkelijker stellen dan
afgelopen jaar dat onze contacten zich verdiept hebben en we na het afscheid na een
bezoek met meer inspiratie en creativiteit kunnen overgaan tot de orde van de dag,

is met uw raad afgesproken dat de werkgroep

Twinning Ishgj de
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stedenband met Ishoj na 5
zal doen de stedenband al dan niet te continueren.
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