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Evaluatie Deventer Internationaal 2009 - 2014

17-2-2015

1 In te stemmen met het ambitieverhaal "Deventer Internationaal 2015 - 2020";
2 akkoord te gaan met de dynamische werkagenda, inclusief de acties die op dit moment 

verbonden zijn aan het ambitieverhaal waar de gemeente een rol in heeft;
3 de evaluatie van Deventer Internationaal 2009 - 2014 ter kennisgeving aan te nemen;
4 het raadsvoorstel/ontwerp raadsbesluit vast te stellen en aan te bieden aan de raad;
5 de nota en het besluit openbaar te maken.
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Financiële aspecten:
Financiële gevolgen voor de gemeente? Nee
Begrotingswijziging Nee

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
 De nota en het besluit openbaar te maken
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht

 De nota en het besluit openbaar te maken nadat

 De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…

 Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

 De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

 Kennisgeving/ Bekendmaking Awb
Kennisgeving (publicatie) conform Awb Nee
Bekendmaking conform Awb Nee

ADVIESRADEN:
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld?

Nee
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Toelichting
Inleiding
Vanuit het bestuursakkoord 2014-2018 ‘Deventer: voor elkaar’ wil het bestuur invulling geven aan 
bestuurlijke vernieuwing door meer inbreng vanuit de samenleving. Internationale samenwerking is een 
van de initiatieven. De bestuursopdracht hiervoor heeft het College van B&W op 26 juni 2014 vastgesteld 
(2014-001037 ).

In het najaar hebben we voor ongeveer 35 internationale personen uit de onderwijs, bedrijfs-, cultuur-, 
vrijwilligers- en overheidssector ronde tafelsessies georganiseerd en met elkaar gesproken over een 
internationaler Deventer. Er bleek een positieve energie en betrokkenheid te zijn op dit onderwerp. Ieder 
op zich is internationaal actief en ziet voordelen om dit te delen. Als een internationale reis die begint en 
die we samen ontdekken met feiten, daden en inspiratie. We willen werken, organiseren en investeren in 
internationale synergievoordelen. 

Op basis van deze sessies hebben de betrokkenen gekozen om een gezamenlijk internationaal 
ambitieverhaal neer te zetten met een dynamische werkagenda. De nadruk ligt niet op een diepgravende 
visie of beleidsnota voor ons als gemeente, maar op de synergie en verbinding tussen de verschillende 
sectoren en met Europa. Het huidige internationale en Europese beleid van de gemeente met de daarbij 
horende uitgangspunten vormt een gezonde basis, die op veel draagvlak in de samenleving berust. De 
partners in de stad willen die kracht nu verbreden. Het voornemen van alle partijen is om meer onderling 
samen te werken, de internationale initiatieven met elkaar af te stemmen (het beeldende 'klaverblad' in het 
ambitieverhaal) en hiervoor als platform een 'virtueel' international office Deventer te gaan inrichten. Dit 
office gaat aan de slag met de uitvoering van het ambitieverhaal en de dynamische werkagenda. 

De gemene deler van de bijgevoegde acties (werkagenda) is, dat het eigen belang gedeeld wordt met 
partners in Deventer. Het gaat om een A-lijst met nieuwe acties, waarvoor iemand zijn hand heeft 
opgestoken en wil uitvoeren op korte termijn, en waar anderen in mee kunnen doen. Een B-lijst met 
lopende acties, die een nieuwe impuls gaan krijgen, vaak in de vorm van samenwerking met andere 
sectoren. Deze werkagenda is dynamisch van aard. Ieder die een actie oppakt en deze wil delen met 
anderen, kan de actielijst vernieuwen. Dit is sinds de ronde tafelsessies ook al gebeurd. 

Dit product wijkt af van de bekende beleidskaders waar we normaliter mee werken. Hier is bewust voor 
gekozen als een nieuwe vorm van bestuursstijl.

Beoogd resultaat
Het resultaat van het ambitieverhaal met de werkagenda is verbreding van de internationale kracht van 
Deventer. Wij hebben er vertrouwen in dat dit kan, als internationaal georienteerde mensen uit 
verschillende sectoren zich dynamisch met elkaar en de wereld verbinden via verschillende 
lokale infrastructuren (het klaverblad) en een soms onzichtbare international office Deventer als spil en 
verbindingspunt.

Kader
Deze periode van Deventer Internationaal 2015-2020 komt overeen met de periode van de Economische 
Visie 2020 en de Europese programmaperiode (2013-2020). Deventer Internationaal is geborgd in de 
toekomstvisie, de middellange termijn beleidsagenda, DeVisie 2020, internationale en Europese nota's. 
Intern krijgt het vorm binnen een aantal relevante programma's, in het bijzonder interactiviteit en 
partnerschappen.

Argumenten voor en tegen
Een argument voor is dat alle belanghebbenden er baat bij hebben. Hoewel er meerdere samenwerkingen 
zijn in Deventer, geeft de internationale invalshoek een andere dynamiek en nieuwe kansen. 

Een argument tegen is dat het nieuwe proces complex is, aangezien er veel interne en externe partijen bij 
betrokken zijn. De monitoring en voortgang van de acties is een uitdaging van het international office.

Extern draagvlak (partners)
 Het initiatief voor een eerste verbinding tussen partners op het gebied van internationalisering lag bij ons 
als gemeente. Het ambitieverhaal, de werkagenda en de uitvoering van beide is een wens en taak van 
alle huidige en toekomstige betrokkenen. In sommige gevallen trekt de gemeente een actie, in andere 
gevallen heeft ze een passievere of geen rol. Om maximaal gebruik te maken van de kracht van de 
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samenleving, is de rol van de gemeente als procesmoderator gewenst. 

Financiële consequenties
Het ambitieverhaal "Deventer Internationaal 2015 - 2020" en de bijbehorende actielijsten zijn tot stand 
gekomen via een interactief proces van het participatieniveau 4 (co-creeren). De betrokken (externe) 
partijen nemen de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de eigen acties en investeren hierin naar 
eigen vermogen. 

 De uitvoering van het ambitieverhaal en de actielijsten is, voor de onderdelen waar de gemeente 
kartrekker of partner is, ingebed in de lopende begroting, via relevante programma's: programma 1 
(burger&bestuur - partnerschappen, waaronder internationaal en Europees beleid), programma 10 
(economie, kunst en cultuur), programma 4 (milieu&duurzaamheid) en programma 9 (Jeugd en 
Onderwijs). 

De inhoudelijke regie op Deventer Internationaal is ingebed in de reguliere capaciteit van programma 1, 
waaronder de inhoudelijke regie op Europa, Europese subsidieverwerving en internationaal beleid.

Aanpak/uitvoering
De komende 5 jaar heeft de gemeente Deventer samen met haar partners de opgave om meer 
verbindingen te laten ontstaan tussen verschillende sectoren die internationaal actief zijn en zo doende 
het internationale karakter van de stad zichtbaarder maken. Hierdoor kunnen we elkaar en anderen 
inspireren en bij verschillende initiatieven betrekken.

Vanuit de gemeente Deventer en gezien het enorme draagvlak in de stad voor internationalisering, willen 
we de volgende speerpunten voor de gemeente Deventer in de uitvoering opnemen en hier expliciet 
noemen. Dit alles conform de afspraak met de partners in de stad: 

Actielijst A met concrete nieuwe acties

 een strategische index opzetten met gegevens over de internationale relaties vanuit Deventer. De 
gemeente neemt hierin het initiatief. Bij het vormgeven van zo'n index worden andere partijen uit de 
stad betrokken. 

 het inrichten van een (virtueel) international office Deventer. Dit office zorgt voor de verbinding en 
dynamiek tussen de verschillende sectoren. Het office bestaat uit een aantal ambassadeurs (2 per 
sector), die internationaal verantwoordelijk zijn binnen de sectoren maatschappelijk middenveld / 
NGO's, cultuur, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zij schakelen regelmatig met elkaar en hun 
achterban en zijn ambassadeur voor internationaal informeren en gegevens 
uitwisselingen, verbinden en faciliteren, zaken doen en netwerken. De gemeente neemt hiervoor 
het initiatief en zal gerichte netwerkbijeenkomsten organiseren/faciliteren/stimuleren (i.s.m. 
partners). Binnen de gemeente vormen we een soortgelijke groep van ambtenaren die actief zijn in 
de verschillende sectoren (economie, Hanzesteden, cultuur, onderwijs, internationaal beleid en 
Europa). De ambtenaren zijn een weerspiegeling van het bredere internationale office van de stad, 
maar ook contactpunt voor de externe internationale ambassadeurs.       

 het Hanzeverbond is een van de internationale netwerken waar de gemeente samen met haar 
partners in de stad een nieuwe impuls aan gaat geven. Een driejarenprogramma naar Kampen 
2017 in de stroming van de nieuwe Hanze Cleantech, waarin de presentatie van Deventer, de 
Handelsmissies en de Jeugd een plek krijgen (Hanzedagen, Wirstschaftshanze en Jugend Hanze). 
De mogelijkheden voor een intensivering van de samenwerking met andere Hanzesteden worden 
bezien.

Actielijst B met lopende acties met een nieuwe impuls

 de lokale NGO's die internationaal actief zijn, blijven ondersteunen (door een inspirerend periodiek 
overleg te faciliteren en een kleine subsidie te verstrekken die als katalysator met een groot 
multiplier effect fungeert) 

 de Deventenaren betrekken bij verschillende publieksactiviteiten rondom actuele internationale 
onderwerpen en in contact met andere culturen brengen door internationale culturele uitwisselingen 
te stimuleren. 

 aanvullend aan de activiteiten van de lokale organisaties (NGO's, cultuurinstellingen, 
maatschappelijke organisaties en /of bedrijfsleven) een aantal internationale projecten uitvoeren ter 
versterking van het lokale bestuur in landen waar de Deventer organisaties actief zijn. Deze 
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projecten dienen de samenwerking en synergie tussen verschillende partijen / sectoren te 
versterken. Voor deze projecten wordt gebruik gemaakt van externe financiering via programma's 
bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG International), het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Nederlandse Ambassades in de desbetreffende landen en / of de Europese Unie. Op basis 
van specifieke criteria voor samenwerking bepaalt de gemeente flexibel haar rol bij de huidige 
internationale netwerken (in Turkije, Uganda, Palestijnse Gebieden / Israël en Roemenië) en bij 
eventuele nieuwe netwerken. De betrokkenheid van de gemeente kan soms incidenteel zijn (op 
verzoek van een partner kennis / ervaring delen rondom een bepaald onderwerp) of voor een 
langere periode (als het om meerjarige projecten gaat). Indien er nieuwe gebieden aan de orde 
komen om als gemeente een langdurige samenwerking mee aan te gaan, dan wordt deze keuze 
eerst aan het College van B&W en de raad voorgelegd. De nieuwe impuls is daar waar mogelijk de 
verbinding tussen Deventer bedrijven, gemeentelijke buitenlandse projectgebieden, 
maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen bevorderen.

 als gastheer voor buitenlandse delegaties fungeren. 
 we blijven Europese investeringen voor innovatie en duurzaamheid in Deventer stimuleren en 

kennis hierover met steden en regio's langs de Oost - West as uitwisselen (bv. via Deventer 
duurzame maakstad en Cleantech). 

Planning:

2015: bovenstaande acties in gang zetten, waaronder startmoment/perscommunicatie, de opzet voor het 
international office Deventer (incl. monitoring dynamische actielijsten en verbinding tussen internationale 
personen), voorstel voor de strategische index, driejarenprogramma Hanze, EU subsidies met partners, 
ondersteuning internationale NGO's en uitvoering internationale projecten.

2016: bovenstaande acties blijven uitvoeren, meewerken met internationale partners afhankelijk van de 
dynamische actielijsten.

Om de twee jaar wordt een voortgangsrapportage aan het College van B&W en de 
gemeenteraad toegestuurd, met een eerste rapportage in het eerste kwartaal van 2017.   
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 Raadsvoorstel
Voorsteldatum

Raadstafel

Voorstel
  1. In te stemmen met het ambitieverhaal "Deventer Internationaal 2015-2020";

2. Kennis te nemen van de dynamische werkagenda met de twee actielijsten verbonden aan het 
ambitieverhaal en de acties waar de gemeente een rol in heeft;

3. de evaluatie van Deventer Internaionaal 2009 - 2014 ter kennisgeving aan te nemen.

Vanuit het bestuursakkoord 2014-2018 ‘Deventer: voor elkaar’ wil het bestuur invulling geven aan 
bestuurlijke vernieuwing door meer inbreng vanuit de samenleving. Internationale samenwerking is een van 
de initiatieven. De bestuursopdracht hiervoor heeft de raad ontvangen na het besluit van College van B&W 
op 26 juni 2014 (2014-001037 ).

In het najaar hebben we voor ongeveer 35 internationaal actieve personen uit de onderwijs, bedrijfs-, 
cultuur-, vrijwilligers- en overheidssector ronde tafelsessies georganiseerd en met elkaar gesproken over 
een internationaler Deventer. Er bleek een positieve energie en betrokkenheid te zijn op dit onderwerp. 
Ieder op zich is internationaal actief en ziet voordelen om dit te delen. Als een internationale reis die begint 
en die we samen ontdekken met feiten, daden en inspiratie. De partners willen werken, organiseren en 
investeren in internationale synergievoordelen. 

Op basis van deze sessies hebben de betrokkenen gekozen om een gezamenlijk internationaal 
ambitieverhaal neer te zetten met een dynamische werkagenda. De nadruk ligt niet op een diepgravende 
visie of beleidsnota voor ons als gemeente, maar op de synergie en verbinding tussen de verschillende 
sectoren en met Europa. Het huidige internationale en Europese beleid van de gemeente met de daarbij 
horende uitgangspunten en aanpak vormt een gezonde basis, die op veel draagvlak in de samenleving 
berust. De partners in de stad willen die kracht nu verbreden. Het voornemen van alle partijen is om 
onderling meer samen te werken, de internationale initiatieven met elkaar af te stemmen (het 
beeldende 'klaverblad' in het ambitieverhaal) en hiervoor als platform een 'virtueel' international office 
Deventer te gaan inrichten. Dit office gaat aan de slag met de uitvoering van het ambitieverhaal en de 
dynamische werkagenda en zorgt voor de smeerolie en de dynamiek van de infrastructuren. Het gaat 
vooral niet om een nieuwe institutie, maar wel om een groep enthousiaste mensen met hart voor 
internationalisering die anderen blijven prikkelen.

De gemene deler van de bijgevoegde acties (werkagenda) is, dat het eigen belang gedeeld wordt met 
partners in Deventer. Het gaat om een A-lijst met nieuwe acties, waarvoor iemand zijn hand heeft 
opgestoken en wil uitvoeren op korte termijn, en waar anderen in mee kunnen doen. Een B-lijst met 
lopende acties, die een nieuwe impuls gaan krijgen, vaak in de vorm van samenwerking met andere 
sectoren. Deze werkagenda is dynamisch van aard. Ieder die een actie oppakt en deze wil delen met 
anderen, kan de actielijst vernieuwen. Dit is sinds de ronde tafelsessies ook al gebeurd. 

Dit product wijkt af van de bekende beleidskaders waar we normaliter mee werken. Hier is bewust voor 
gekozen als een nieuwe vorm van bestuursstijl.

 Kern van het raadsvoorstel
 Wij stellen voor onze rol te nemen en de positieve energie en dynamiek die ontstaat tussen internationale 
personen in Deventer verder vorm te geven via het gezamenlijke ambitieverhaal en de bijbehorende 
dynamische actielijsten. De bestaande internationale kracht van Deventer kan daardoor nieuwe 
synergievoordelen opleveren.

Beoogd resultaat
Het resultaat van het ambitieverhaal met de dynamische werkagenda is versterking en verbreding van de 
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internationale kracht van Deventer. Wij hebben er vertrouwen in dat dit kan, als internationale mensen uit 
verschillende sectoren zich met elkaar en de wereld verbinden via verschillende lokale infrastructuren (het 
klaverblad) en een soms onzichtbare international office Deventer als spil en verbindingspunt. 

Voor Deventer Internationaal 2015 - 2020 wordt geen apart beleidskader geschreven zoals we gewend 
waren. De gemeentelijke internationale ambitie voor de komende jaren is geintegreerd in het voorliggend 
document. Op basis van het ambitieverhaal en de dynamische werkagenda, gaan we de volgende jaren als 
gemeente meer inzetten op de verbinding tussen internationaal (breed), Europa en de andere sectoren. We 
gaan de acties uitvoeren waarvoor we de verantwoordelijkheid nemen. Dit alles rekening houdend met 
de uitgangspunten van internationalisering zoals deze in de (tevens 
ter kennisgeving bijgevoegde) evaluatie Deventer Internationaal 2009 - 2014 zijn omschreven.

 Kader
Deventer Internationaal 2015-2020 heeft raakvlak met de toekomstvisie, de middellange termijn 
beleidsagenda, DeVisie 2020, internationale en Europese nota's. Devisie2020 en EU programmaperiode 
lopen eveneens tot 2020. Intern krijgt het vorm binnen een aantal relevante programma's, in het bijzonder 
interactiviteit en partnerschappen. 

 Argumenten ten behoeve van de raad
 Een argument voor is dat alle belanghebbenden er baat bij hebben. Hoewel er meerdere samenwerkingen 
zijn in Deventer, geeft de internationale invalshoek een andere dynamiek en nieuwe kansen. 

Een argument tegen is dat het nieuwe dynamische proces complex is, aangezien er veel interne en externe 
partijen bij betrokken zijn. 

Ketenpartners / participatie
Het initiatief voor een eerste verbinding tussen partners op het gebied van internationalisering lag bij ons 
als gemeente. Het ambitieverhaal "Deventer Internationaal 2015 - 2020" en de bijbehorende actielijsten zijn 
tot stand gekomen via een interactief proces op het participatieniveau 4 (co-creeren). 

Het ambitieverhaal, de werkagenda en de uitvoering van beide is een wens en taak van allen. In sommige 
gevallen trekt de gemeente een actie, in andere gevallen heeft ze een passievere of geen rol. 

Financiële consequenties
  Het ambitieverhaal "Deventer Internationaal 2015 - 2020" en de bijbehorende actielijsten zijn tot stand 
gekomen via het participatieniveau 4 (co-creeren/co-produceren/samenwerken/faciliteren). De realisatie 
hiervan ligt bij het 'virtuele' international office. De betrokken (externe) partijen nemen de 
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de eigen acties en investeren hierin naar eigen vermogen. 

 De uitvoering van het ambitieverhaal en de dynamische actielijsten is, voor de onderdelen waar de 
gemeente kartrekker of partner is, ingebed in de lopende begroting, via relevante programma's: programma 
1 (burger&bestuur - onderdeel partnerschappen, waaronder internationaal en Europees beleid), 
programma 10 (economie, kunst en cultuur), programma 4 (milieu&duurzaamheid) en programma 9 (Jeugd 
en Onderwijs). 
De inhoudelijke regie op Deventer Internationaal is ingebed in de reguliere capaciteit van programma 1, 
waaronder de inhoudelijke regie op Europa, Europese subsidieverwerving en internationaal beleid.

 Betrokkenheid van de raad
Vaststellen van Deventer Internationaal 2015-2020.

Directievoorstel
Soort document
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Visievorming of kaderstelling op gebied van 
bedrijfsvoering/organisatie

Voorgestelde behandeling Ter besluitvorming

Directiebesluit

Capacitaire gevolgen  Ja  Nee

Samenvatting van het voorstel
Wij stellen voor onze rol te nemen en de positieve energie en dynamiek die ontstaat tussen internationale 
personen in Deventer verder vorm te geven via het gezamenlijke ambitieverhaal en de bijbehorende 
dynamische actielijsten. De bestaande internationale kracht van Deventer kan daardoor nieuwe 
synergievoordelen opleveren.
Argumenten voor en tegen

 zie B&W nota

Totstandkoming voorstel
 zie B&W nota

Financiële- organisatorische consequenties/ risico's
 Het ambitieverhaal "Deventer Internationaal 2015 - 2020" en de bijbehorende actielijsten zijn tot stand 
gekomen via het participatieniveau 4 (co-creeren/co-produceren/samenwerken/faciliteren). De realisatie 
hiervan ligt bij het 'virtuele' international office. De betrokken (externe) partijen nemen de 
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de eigen acties en investeren hierin naar eigen vermogen. 

 De uitvoering van het ambitieverhaal en de dynamische actielijsten is, voor de onderdelen waar de 
gemeente kartrekker of partner is, ingebed in de lopende begroting, via relevante programma's: 
programma 1 (burger&bestuur - onderdeel partnerschappen, waaronder internationaal en Europees 
beleid), programma 10 (economie, kunst en cultuur), programma 4 (milieu&duurzaamheid) en programma 
9 (Jeugd en Onderwijs). 

De inhoudelijke regie op Deventer Internationaal is ingebed in de reguliere capaciteit van programma 1, 
waaronder de inhoudelijke regie op Europa, Europese subsidieverwerving en internationaal beleid.
Vervolgstappen aanpak, inclusief communicatie
 zie B&W nota
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