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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Stedenbanden 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; 

) 

Bondige toelichting 
Sint-Niklaas kent een aantal zuster- en partnersteden, banden die in een ver of meer recent 
verleden ontstonden en_ garant staan voor e'en samenwerking over de landsgrenzen 
heen. Enkele steden verlaten stilaan het klassieke engagement van een zusterstad, deels omdat 
de samenwerking de afgelopen jaren stil viel of geen actieve invulling meer krijgt. Als 
alternatief zet men dan weer wel meer in op de participatie en actieve inbreng in 
(internationale) netwerken van steden. Dergelijke netwerken bestaan er in verschillende 
samenstellingen en over allerlei onderwérpen, gaande van een burgemeestersoverleg, tot 
samenwerking op vlak van klimaat, enz. 
Mijn vragen: 

• Graag had ik geweten voor iedere zuster- en partnerstad uit wat de samenwerking 
vandaag de dag nog bestaat, en welke meerwaarde de zusterband voor onze stad alsook 
de zuster- of partnerstad in kwestie oplevert. 

• Graag had ik een overzicht gekregen van de (internationale) netwerken waarin de stad 
Sint-Niklaas participeert, met een toelichting waarom dit netwerk interessant is voor de 
stad, hoe vaak die samenkomen, wie er aan participeert (administratie of college). 

• Tot welke (internationale) netwerken wil de stad graag in de nabije toekomst nog 
toetreden? 

• Wat is de visie van het college op de samenwerking met partnersteden en de 
samenwerking in (internationale) netwerken van steden? 
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Geacht raadslid

ln antwoord op uw schrifteLijke vraag van L3 april" 2022 kunnen wij u het volgende meedelen

Het klopt dat Sint-Niklaas aL sedert 1962 inzet op internationa[e samenwerking met meerdere
buitenLandse steden. Zo hebben we zes Europese partners (Abingdon, Cotmar, Gorinchem,
Lucca, Schongau en Tábor), maar recenter ook twee Afrikaanse (At-Hoceima in Marokko en Tam-
bacounda in Senegal.).

De Europese partnerschappen hebben misschien wat ingeboet aan relevantie en intensiteit,
maar de zes genoemde steden blijven toch bevoorrechte partners waarmee bv. nog geregeld zaI
worden samengewerkt rond thematische dossiers. Zo nodigen we hen uit om tijdens het eerste
weekend van augustus2022 - ter gelegenheid van de vijfde editie van de Euromarkt - deel te
nemen aan een conferentie die fieugd)participatie en duurzaamheid al.s thema heeft.
We bLijven ook inzetten op de subsidiëring van scholen en verenigingen die wiLLen samenwer-
ken met partners in onze zustersteden, omdat we geloven in het belang van grensoverschrij-
dende ontmoetingen tussen mensen en in de rol van faciLitator die we daar a[s Lokaal bestuur in
kunnen spe[en.

De band met A[-Hoceima (Marokko) kwam er op aansturen van de Marokkaanse gemeenschap in
onze stad. Ook deze samenwerking draait momenteeL op laag toerentaI omwiL[e van corona en
omwitle van de onlusten van een paar jaar geleden die het reizen naar Noord-Marokko onveitig
maakten. Maar ook voor A[-Hoceima geldt dat de draad onmiddel.Lijk weer kan worden opgeno-
men. De huidige burgemeester van deze stad, Mohamed Boudra, komt trouwens binnenkort
naar Sint-Niklaas. Hij is momenteel voorzitter van de UCLG (United Cities & LocaL Governments)
en neemt in die hoedanigheid deeL aan een CIB-confererentie, op 8 en 9 juni 2022in kasteel
Watburg.
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Met Tambacounda (SenegaL) werken we sedert 2003 intensief samen, de voorbije jaren rond de

thema's afvaLverwerking en burgerlijke stand. Via de federate overheid krijgen we jaartijks een

budget van ca. 50.000 EUR, dat vanaf 2022 zal worden aangewend voor de economische onder-

steuning van jongeren en vrouwen, specifiek via het stimuleren van groenteteett in de Mama-

coundavallei. Het is een vorm van samenwerken tussen lokale besturen in Noord en Zuid die we
g raag wi LLen verderzetten.

Onze deetname aan international.e netwerken is zowel beleidsmatig ats projectmatig van aard.

Een mooi voorbeeld van het eerste is Civitas, een netwerk van 400 steden die ijveren voor scho-

nere steden en transport. We worden daarin vertegenwoordigd door schepen Car[ Hanssens, die

bovendien lid is van het 1"S-koppige PoLicy Advisory Committee van dit netwerk.

Sint-Niktaas neemt ook deeL aan internationaLe partnerschappen die gericht zijn op de uitvoe-
ring van specifieke projecten. Zo hebben we aI drie lnterregprojecten gehad (Shine, Smart Space

en Speed-You-Up) en een Horizon 2020-project (Park4SUMP).

WeL[icht Liggen er nog meer opportuniteiten te wachten. Om daar beter op te kunnen inspeLen,

[oopt er momenteeL een aanwervingsprocedure voor een bel.eidsadviseur fondsenwerving. Zodra

die in dienst is, zal nog veel meer worden ingezet op het binnenhalen van middelen, het Leggen

van contacten en het vormen van netwerken.

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:
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