Gespreksnotities overleg Praag 14 november 2011 – stedenband Hoorn-Příbram
Aanwezig;
Jiri Molnar (loco burgemeester Příbram),
Vladimira Kupkova (vertaling),
Stanislava Walencova (beleidsmedewerker Příbram),
Onno van Veldhuizen (burgemeester Hoorn)
en Rob van Loon (voorzitter Stichting Stedenband Hoorn)
Duur:
Aanvang 10:30 uur – einde 12:00 uur
Locatie:
Meteor Plaza Hotel Prague
Burgemeester Rihak is niet aanwezig omdat hij onlangs aan zijn knie geopereerd is en moet
revalideren. Jiri Molnar is aanwezig als loco burgemeester. Molnar was ook aanwezig bij het
lerarenbezoek aan Hoorn, afgelopen mei 2011. Příbram heeft een stedenband met 9 steden totaal. Dit
zijn o.a. Freiburg (Duitsland), Tsjechov (Rusland), Villeruyt (Frankrijk), Anor (Frankrijk), Kesmarov
(Slowakije), en nog drie steden in respectievelijk Polen, Italië en Duitsland.
De stedenbanden tussen Hoorn, Freiburg en Tsjechov worden als de meest succesvolle en intense band
beschouwd, dit mede vanwege het feit dat deze banden het langste van duur zijn.
Beide burgemeesters vertellen iets over de huidige politieke situatie stedelijk en nationaal. Van
Veldhuizen geeft uitleg over de politieke kleur van het huidige gemeentebestuur en de Hoornse
financiële activiteiten.
Molnar vertelt over de Tsjechische/Příbramse situatie. Er zijn weer verkiezingen (landelijk) over 3 jaar.
Ook Příbram zal aankomend jaar voor ca. 17 % moeten bezuinigen. De stedenbanden willen ze
aanhouden.
Maar ook in Příbram zal er voor het budget Stedenbanden gesneden worden het komende jaar.
Rechtse politieke partijen hebben veel winst geboekt tijdens de afgelopen verkiezingen in geheel
Tsjechië.
Van Veldhuizen informeert Molnar over het feit dat Hoorn in 2012 ook aandacht wil schenken aan
‘400 jaar Kaap Hoorn’. Hij stelt dat de gemeenteraad met de stedenband Hoorn/Příbram tevreden is en
dat Hoorn verder geen andere stedenbanden ambieert, mede uit financiële overwegingen. Door de
voorzitter van de Stichting wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
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Het nieuwe comité Příbram bestaat uit twee ‘oudere’ leden en verder enkel nog nieuwe leden.
Mevrouw Irina Damkova en Wilem Potucek zijn de enige ‘oude’ leden die er nog inzitten. Verder
enkel nieuwe leden, ongeveer 8 totaal. Er is nog geen lijst beschikbaar gesteld door Příbram.
De eerste ‘nieuwe comitévergadering’ is in Maart 2011 geweest in Příbram. Hierbij is Molnar tevens
aanwezig geweest. Hij heeft in die vergadering aangegeven dat hij (lees: gemeente) graag wil dat het
comité op projectbasis met kleinere uitwisselingen en op regelmatiger basis werkt dan de jaarlijkse Big
Visits. Tijdens de eerste vergadering van het comité is er een document voorbereid voor de
gemeenteraad, waarin een positief advies wordt aangekaart voor het onderhouden van de stedenband
met Hoorn.
Onze uitnodiging voor het nieuwe bestuur wordt graag aangenomen. De tweede vergadering van het
Comité is op 1 december 2011 aanstaande. Tijdens dat overleg wordt de uitnodiging besproken en
gekeken naar een datum. Molnar heeft aangegeven akkoord te zijn met de uitnodiging en neemt deze
graag aan. Hij is het ermee eens dat deze afspraak 1e kwartaal 2012 moet gaan plaatsvinden.
Rob geeft aan dat Hoorn de kosten van programma en verblijf bekostigt en dat Příbram moet zorgen
dat het vervoer wordt geregeld en bekostigd. Dit wordt akkoord bevonden door Molnar. Molnar geeft
aan dat er twee of drie leden naar Hoorn zullen komen en niet het gehele bestuur. Dit heeft te maken
met kosten van transport en beschikbare tijd.
Er moet worden nagedacht over de viering van het twintigjarige bestaan tussen de steden Hoorn en
Příbram. De officiële dag waarop de stedenband 20 jaar bestaat is 4 juli 2012. Er wordt gebrainstormd
over mogelijke ideeën omtrent de invulling ervan.
Van Veldhuizen adviseert om alle belangrijke personen van de afgelopen 20 jaar stedenband mee te
nemen op een speciale Big Visit. Alle mensen die de afgelopen twintig jaar in aanraking zijn geweest
met de stedenband zouden hiervoor in aanmerking moeten komen. Denk aan gastgezinnen, oudbestuursleden, huidige gemeenteraadsleden, bepaalde instanties zoals musea e.a.
Deze speciale trip zou dan ergens gedurende juni/juli moeten plaatsvinden in 2012. Omdat tijdens het
15 jarige bestaan er een Big Visit was in Hoorn, zou het logisch zijn als er in juni / juli 2012 een big
visit in Příbram zou zijn met mensen uit Hoorn. Molnar reageert hierop dat hij bij de Europese Unie
een project gaat indienen. Deadlinetermijnen hiervoor zijn juni 2012 en september 2011.
Uitwisseling muziekschool is bekend bij zowel Hoorn als Příbram comité. Muziekschool directrice is
nu bezig met de begrotingssamenstelling. Rob geeft aan dat als er ondersteuning nodig is vanuit de
communicatie of als er onduidelijkheden zijn, hij dit graag verneemt, ook bestuurlijk.
Onno van Veldhuizen doet verslag van het succesvol gemeentelijk inkoopsysteem in Hoorn en hij is
bereid wanneer er een bezoek aan Příbram plaatsvindt om hierover te vertellen aan het
gemeentebestuur en de ambtenaren die daarmee te maken hebben. Molnar reageert enthousiast en vindt
het interessant om hierover van gedachten te wisselen en zal dan ook iets voorbereiden. Beide
bestuurders vinden het belangrijk van elkaars goede activiteiten te leren.
De regels van de Europese Unie gelden voor elk land dat is aangesloten en dat is een basis voor een
gesprek over diverse zaken.
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