
Memo  
 
Aan: gemeenteraad ter kennisgeving 

Cc:  

Van: college van B&W 

Datum: 20 december 2016 

Kenmerk: 17ini00169 

Onderwerp: evaluatie Ring van Europese IJzersteden 2016  

 
 
Aanleiding  
De Ring van Europese IJzersteden (Ring) is op dit moment een netwerk voor wethouders, raadsleden 
en wellicht ook ambtenaren om de horizon te verbreden, te horen van mensen uit andere landen en 
andere steden hoe zij zaken oplossen die in iedere stad of land voorkomen. Voor iedereen kan dat 
waardevolle ontmoetingen en relaties opleveren. De Ring is hiervoor een bestaand platform, waarbij 
het een voordeel is dat het allemaal gemeenten zijn met een historische verbondenheid met 
ijzer(industrie). 
 
Gedurende de afgelopen jaren kwamen er vragen over het lidmaatschap van Oude IJsselstreek in 
deze vereniging.  
Op 15 januari 2015 is tijdens een raadsrotonde, via presentaties door verschillende personen, een 
informatieve toelichting gegeven op de memo van oktober 2014. Geconcludeerd is dat de 
maakindustrie historisch gezien erg belangrijk voor onze regio. Op dit gebied zijn meer verbindingen 
mogelijk; er is meer uit de Ring, als middel daartoe, te halen. Daarnaast wilden de raadsleden tijdens 
deze raadsontmoetingen politieke onderwerpen met elkaar te bespreken en kennis en inspiratie mee 
terug nemen naar Oude IJsselstreek. Besloten werd om het idee uit te bouwen. Hoe zoeken we de 
meerwaarde? De Ring mocht zichtbaarder worden gemaakt en contact gelegd met bedrijfsleven en 
provincie. 
  
Bovenstaande denkrichting van de raad is tijdens de jaarvergadering 2016 bij de Ring geagendeerd 
en besproken (zie bijlage 1). Deze memo gaat daar op in met de volgende onderwerpen: 

 Evaluatie jaarvergadering 2016 

 Aanpak lokale inbedding 

  
 
Evaluatie jaarvergadering 2016 
In augustus 2016 is een delegatie vanuit Oude IJsselstreek naar de jaarvergadering in Olbernhau in 
Duitsland geweest. De delegatie bestond uit wethouder Bert Kuster en smid Cees Pronk. Daarnaast 
zijn vanuit de gemeenteraad Ton Menke, John Haverdil, Richard de Lange en Ton Büchner mee 
geweest.  
 
Uit de evaluatie van deze jaarvergadering 2016 zijn drie onderwerpen naar voren gekomen: 
 

1. Bredere onderwerpen bespreken 
Tijdens deze jaarvergadering is een bespreekstuk (zie bijlage 1)  ingebracht door de gemeente Oude 
IJsselstreek met daarin de vraag of er gemeenten zijn die belangstelling hebben voor uitwisseling en 
gesprekken over andere thema’s dan alleen ijzer en metaal. Tijdens de evaluatie van 2015 is 
geconstateerd dat de onderwerpen die tijdens de jaarvergadering worden besproken meer diepgang 
en inhoud zouden mogen hebben. De Ring is op dit moment erg smal en mag breder getrokken 
worden. Onderwijs, toerisme, maatschappelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling mogen ook 
zichtbaar worden. Smeden is één facet, maar we kunnen meer laten zien en willen een vervolgstap 
zetten. Resultaat van de discussie in de jaarvergadering van 2016 was dat de gemeenten zelf initiatief 
kunnen nemen voor uitwisseling met andere (Ring)gemeenten (zie bijlage 2). We zullen tijdens de 
bestuursvergadering van de Ring in mei 2017 hiervoor aandacht vragen.  
 

2. Lokale inbedding  
Wat brengt een samenwerkingsverband als de Ring voor het algemeen belang van onze inwoners? 
Het smeden is een goede aanleiding, maar daarnaast is er meer uit te halen. We willen bredere 
onderwerpen aankaarten en de ervaringen van de Ring meer naar de burgers en bedrijven laten 



komen. High tech metaalindustrie mag de roots van het smeden omarmen. Dit is ook aanleiding om 
contacten over de grens te leggen. Van belang is dat inspiratie en ervaringen uitgewisseld worden en 
meegebracht naar de gemeente Oude IJsselstreek. Tot nu toe was Cees Pronk de enige smid van de 
gemeente Oude IJsselstreek die betrokkenheid bij de Ring had. Nu er een wens bestaat voor meer 
lokale inbedding willen we, naast de betrokkenheid van Cees Pronk, ook andere lokale smeden 
(waaronder ICER) via een soort netwerk bij de Ring betrekken zodat zij als ambassadeur hun werk 
kunnen doen en het thema meer in onze gemeente kunnen brengen.  

 
3. Meer samenhang tussen de verschillende groepen 

Geconstateerd is dat er tijdens de bijeenkomsten van de Ring in feite twee groepen bijeen komen; de 
bestuurders en de smeden. Daarnaast bestaat sinds een aantal jaren ook de groep raadsleden die tot 
vorig jaar apart vergaderden. De wens is om de groepen meer samen te laten beleven door de Ring 
weer op te roepen gezamenlijke start- en eindbijeenkomsten te houden en dit ook aan de hand van de 
eerder georganiseerde zogenaamde ‘open space sessies’ te bevorderen. We zullen tijdens de 
bestuursvergadering van de Ring in mei 2017 hiervoor aandacht vragen. 
 
 
Aanpak lokale inbedding 
Hoe pakken we de lokale inbedding op? Er wordt aan de hand van drie stappen gewerkt: 
Stap 1: We gaan een aantal lokale smeden benaderen voor een gesprek om hun interesse te polsen 
en te bekijken hoe zij een bijdrage kunnen leveren om de doelstellingen van de Ring van Europese 
IJzersteden steviger lokaal in te bedden. Melinda Meijer en Bob Wentink leggen deze eerste 
bezoeken samen af. 
Stap 2: We organiseren een gezamenlijke afspraak met de geïnteresseerde smeden uit stap 1. 
Daarbij is ook Bert Kuster aanwezig om kennis te maken. 
Stap 3: We gaan met ICER en Nederlands IJzermuseum en de smeden uit stap 2 om tafel om te 
kijken of we tot nieuwe impulsen en activiteiten kunnen komen met betrekking tot het project. 
 
We houden u als gemeenteraad op de hoogte wanneer er meer zicht is op de inbreng van partijen in 
de lokale inbedding. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1 bespreekstuk jaarvergadering Olbernhau 2016  
2 verslaglegging bespreekstuk jaarvergadering Olbernhau 2016  



Bijlage 1:  Bespreekstuk  
 
Onderwerp  : Ring van Europese IJzersteden 
 

Inleiding 
Op 30 juni 2005 is de gemeente Oude IJsselstreek lid geworden van de Ring van Europese 
IJzersteden. Drijfveer voor het lidmaatschap van deze vereniging was de mogelijkheid om samen te 
werken met andere Europese steden/gemeenten die een cultuurhistorische verbondenheid hebben 
met ijzer en ijzerproducten. Ieder jaar wordt in een van de steden van de Ring een jaarvergadering 
gehouden waarbij de toekomstplannen worden besproken. Uitwisseling van kennis en ervaring, 
luisteren, leren, inspiratie en ontmoeting zijn belangrijke peilers van deze vergadering. Gemeente 
Oude IJsselstreek was in 2010 gastheer. 
 
Doel: 

1. De vereniging  leidt tot verbindingen tussen kunstenaars, politici, verenigingen, onderwijs en 
bedrijven;  

2. Het lidmaatschap stelt de gemeente in staat om internationale ervaringen te delen, culturele 
overeenkomsten en - verschillen te delen en deel te nemen in projecten die voor onze 
gemeente van belang zijn. Het ijzer verbindt en geeft kansen om gemeenschappelijke 
belangen vanuit de sociaaleconomische, educatieve, culturele en toeristische invalshoek op te 
pakken; 

3. Een gezamenlijke aanpak en samenwerking is belangrijk voor de projectsubsidies die bij de 
EU worden ingediend. Daarnaast is het van belang om ook de andere kansrijke vormen van 
samenwerking te onderzoeken en te gebruiken; 

4. Belangenorganisaties, kunstenaars, ondernemers en groepen geïnteresseerde burgers 
worden betrokken bij de stedenband. 

 
 
Meerwaarde van de samenwerking 
De verwachtingen zijn verschillend en variëren van het gezamenlijk evenementen organiseren tot het 
versterken van gemeenschappelijke identiteit en het imago van de lidsteden. Sommige leden willen 
uitwisseling van kennis benadrukken en samenwerken op het gebied van educatie. 
 
Wat is volgens de Ring de toegevoegde waarde van samenwerking? 

 Behoud van Europese tradities 

 Handhaving vriendschap 

 Marketing en promotie 

 Uitwisseling van kennis en ervaring, inspiratie krijgen 

 Gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten, projecten en initiatieven 

 Geld inzamelen 

 (Inter)nationale en regionale lobby 
 
Stand van zaken 
Inmiddels zijn er 18 gemeenten lid van de Ring. De leden komen uit Noorwegen, Finland, Duitsland, 
Tsjechië, Oostenrijk, Italië, Rusland, Oekraïne, Spanje, Frankrijk en Nederland. Jaarlijks gaat een 
delegatie van de gemeente (college, raad en ambtelijke ondersteuning) met Cees Pronk, 
(meester)smid en voormalig voorzitter van het Internationaler Fachverband Gestaltender Schmiede) 
op bezoek bij de organiseren gemeente.  

Wat doet de Ring op dit moment om haar doelen bereiken? 

 Men ondersteunt de regionale verscheidenheid in smeden, kunstsmeden en ijzerbewerking 
binnen Europa op alle niveaus. 

 Men wisselt ideeën uit, staat open voor nieuwe ideeën en communiceert, met bestaande 
tradities in het achterhoofd. 

 Men ondersteunt de jonge smeden; iedere stad binnen de Ring zou hen werk en onderdak 
moeten kunnen bieden. 

 Men ontwikkelt een internationaal netwerk dat de steden van de Ring gezamenlijk en met één 
duidelijk imago presenteert. 

 
 



Het college van de gemeente Oude IJsselstreek constateert dat: 
1. De bijeenkomsten van de Ring vooral informatief zijn en zich veelal beperken rond het thema 

ijzer;  
2. De vergadering van de Ring niet efficiënt is. De manier waarop de Ring haar doelen wil 

bereiken vinden wij te mager; 
3. Er te weinig wordt gesproken over gemeenschappelijke belangen (sociaaleconomisch, 

educatief, cultureel en toeristisch); 
4. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek weinig betrokkenheid heeft met de onderwerpen op 

de agenda van de jaarvergadering; 
5. Het programma rond de jaarvergadering te mager is en vraagt om vernieuwing, meer 

inspiratie; 
6. De betrokkenheid van onze inwoners, kunstenaars en ondernemers bij de Ringsteden 

minimaal is; 
7. De bijeenkomsten qua programma en qua agenda te vrijblijvend zijn; 
8. Er geen verankering plaats vindt in onze gemeente en het geheel niet leidt tot innovatie van 

ons beleid.  
9. Na 11 jaar lidmaatschap het lidmaatschap van de Ring volgens ons niet meer voldoet aan de 

actuele behoefte die wij als gemeente hebben;  
10. Verder inzetten op samenwerking van belang is als de samenwerkende gemeenten in de Ring 

de mogelijkheid zien om de kracht van de vereniging te versterken en beter te benutten. 
Elkaar direct opzoeken en intensiever samen werken rond specifieke actuele thema’s; 
Problemen en kansen samen beter aanpakken;  

 
Resumé 
Het college van de gemeente Oude IJsselstreek ziet mogelijkheden voor versterking van de Ring door 
het intensiveren en verbreding van de samenwerking. Dat acht zij mogelijk door bijvoorbeeld thema’s 
te bespreken die voor meerdere delegaties van belang kunnen zijn en meer actueel vragen om 
aandacht en uitwisseling. Samenwerking zou daarbij veel meer dan nu moeten leiden tot 
(gezamenlijke) concrete acties. Het betreft dan de volgende mogelijke thema’s: 

1. sport en bewegen; 
2. cultuur in verbinding met erfgoed; 
3. bevolkingsontwikkeling (demografie); 
4. zorg en welzijn; 
5. vluchtelingen en allochtonen; 
6. educatie/scholing/onderwijs; 
7. economie en werkgelegenheid; 
8. burgerparticipatie; 
9. ruimtelijke ordening; 
10. toeristische routes rond ijzer en industrie; 
11. de brede delegaties meer betrekken bij de gezamenlijke opgave (jaarvergadering)  

 
Afweging: 
Het college van de gemeente Oude IJsselstreek ziet mogelijkheden tot intensievere- en bredere 
samenwerking binnen de Ring van Europese IJzersteden via de gemeenschappelijke belangen op het 
gebied van cultuur, economie, educatie en toerisme.  Daarom leggen wij onze opmerkingen ter 
bespreking voor aan de jaarvergadering van de Ring van Europese IJzersteden en vragen naar de 
mening van de leden. 
 



 

 

 

 
 

Ring of the European Cities of Iron Works 
 

 

Bijlage 2: Voorbereiding algemene vergadering 
 
F.  Discussiestuk Oude IJsselstreek  
 
Bert Kuster, wethouder internationalisering Oude IJsselstreek, geeft een korte toelichting op het stuk dat de 
leden via email ontvangen hebben. In de gemeenteraad Oude IJsselstreek wordt gediscussieerd over het 
feit of de Ring zich alleen met het ijzer en smeden bezighoudt, of dat het ook mogelijk is over andere 
thema’s, die deze gemeenten bezighouden, te praten. Oude IJsselstreek wil graag contact met alle leden, 
vraagt of zij geïnteresseerd zijn in uitwisseling en staat ook open voor andere projecten.  
 
Øvre Eiker: dit probleem wordt ook in Øvre Eiker bediscussieerd. Ook zij wil graag contact met alle leden om 
over meerdere vakgebieden te kunnen praten. Het hangt ervan af hoe de Ring zich ontwikkelt of Øvre Eiker 
lid kan blijven van de Ring. Zij heeft veel projecten die ondersteuning en inspiratie kunnen gebruiken.  
 
Ivano Frankivsk: is geen EU-lid. Heeft verschillende internationale contacten binnen het onderwijs en 
verzorgt uitwisselingen met scholen in Europa. Wil ook graag uitwisseling met de Ring-gemeenten. Het moet 
interessant zijn om samen te werken met een niet-EU-land. Zijn bereid om in grote projecten deel te nemen 
en om hun jaarlijkse expositie met gemeenten te delen.  
 
Bad Hall: we zijn allemaal gemeenten met verschillende omvang, inwonertal en budget, maar met ijzer als 
cultuurhistorische basis. We moeten onze gesprekken verbeteren en bij bezoek aan een gemeentehuis een 
bepaald onderwerp ter discussie stellen. Wanneer we EU geld ontvangen kunnen we wellicht de contributie 
verlagen. Dat kan discussies in de eigen gemeente makkelijker maken. Maar we moeten de Ring verder 
ontwikkelen.  
 
Ybbsitz: de Ring is er voor meerdere componenten zoals economie, educatie of toerisme. We moeten 
projecten initiëren. Ybbsitz wil regionaal cultureel erfgoed voorstellen. Typische objecten uit een regio 
kunnen gedefinieerd worden. Ybbsitz heeft bijv. de bijl en Stia kent speciale textielvormen.  
 
Lipnik nad Becvou: denkt na over de basis van de Ring: het smeden en werken met ijzer. Het kan moeilijk 
worden om alles met elkaar te verbinden. De Ring is al een succes. Zoals we gezien hebben zijn er al veel 
projecten. We moeten bij het smeden en metaalbewerking blijven en niets anders daarbij voegen.  
 
Olbernhau: de Ring heeft geld, een secretariaat, een bestuur en de smeden ontmoeten elkaar en werken 
samen. Oude en jonge mensen werken samen en er zijn verschillende projecten waarvan het ijzer en 
smeden de basis zijn. Dat willen we in Europa promoten. We zijn een te kleine vereniging om te grote 
projecten op te pakken. Daarvoor hebben we meer capaciteit en geld nodig. Laten we leren van hetgeen er 
nu is. Uitwisseling kan plaatsvinden wanneer we elkaar ontmoeten tijdens de jaarvergadering.  
 
Algemene opmerkingen:  

 Samenwerking tussen gemeenten versterken. De jaarvergadering is belangrijk voor ontmoeting en 
netwerken.  

 Hoe actief zijn de leden zelf? Nadenken over nieuwe projecten en deze naar de Ring toe brengen. 
Melinda voert het secretariaat. Wanneer er ideeën zijn, kan de betreffende gemeente contact met 
haar opnemen. Zij kan helpen. Tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering wordt het besproken. 
Natuurlijk kan iedere lidgemeente zelf of in samenwerking een project starten. Dat gebeurt nu ook al.  

 De Ring is een netwerk. De leden bepalen zelf de mate van activiteiten.  
  
 
(bron:  verslag jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden op zaterdag 20 augustus 2016) 
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