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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1269122 

Bijlage(n) 1 

Onderwerp Beëindiging gemeenteband met Studená 

 

Middenbeemster, 1 maart  2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Sinds 1992 hebben Beemster en de Tsjechische gemeente Studená een gemeenteband. 

De doelstellingen van deze gemeenteband zijn: 

1. de internationale bewustwording van de plaatselijke bevolking verder te ontwikkelen; 

2. uitwisseling van kennis; 

3. het ontwikkelen en bevorderen van vriendschappelijke contacten met de inwoners door 

het stimuleren van uitwisselingsprogramma’s. 

 

De  gemeenteband is succesvol geweest in het bereiken van deze doelstellingen en is van 

betekenis geweest voor de beide gemeenschappen. 

Zo hebben er jarenlang waardevolle kennisuitwisselingen en uitwisselingsprojecten 

plaatsgevonden. Deze uitwisselingen hebben geleid tot warme en persoonlijke contacten, die 

los van de gemeenteband, ook in de toekomst zullen voortduren. 

Verder kan worden gesteld, dat de eerste doelstelling inmiddels achterhaald is door de tijd 

waarin wij nu leven met alle voorzieningen die individueel voorhanden zijn. 

 

Door het bereiken van deze doelstellingen is de betekenis van de gemeenteband in de loop 

van de jaren minder geworden. Er kan worden gesteld, dat de actieve periode achter ons ligt.  

Dit heeft er ook toe geleid, dat het organisatiecomité in Beemster voor de uitwisselingen, het 

Studená comité, inmiddels zichzelf heeft opgeheven. 

 

Oplossingsrichting 

Op initiatief van Beemster is hierover contact geweest tussen de burgemeesters met als 

uitkomst dat de gemeenteraad van Studená dit ook zo herkent. Op 21 januari 2016 heeft de 

raad van Studená ingestemd met het voorstel van Beemster om de gemeenteband te 

beëindigen. 

 

Meetbare doelstelling 

Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

- 
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Overige consequenties 

In de openbare ruimte (plaatsnaamborden etc.) en op de gemeentelijke website wordt 

melding gemaakt van de gemeenteband. Dit zal worden aangepast. 

 

Monitoring evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Voorgesteld besluit 

Wij stellen u voor om tot de beëindiging van de gemeenteband te besluiten en de 

gemeenteraad van Studená van dit besluit in kennis te stellen. 

  

Communicatie/Participatie 

Over dit voorstel zijn vooraf een aantal personen geïnformeerd die eerder lid waren van het 

Studená comité of vanuit een bestuurlijke functie zich actief voor deze gemeenteband 

hebben ingezet. Daarnaast is een persbericht over dit voorstel verzonden en zal ook over de 

besluitvorming actief worden gecommuniceerd. 

 


