
 

 
Vragenformulier voor raadsleden 

 
Toelichting 
U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen: 
- door tussenkomst van de griffie (griffie@coevorden.nl) aan de ambtelijke organisatie 
-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder 
-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt de beantwoording. 
Adressering griffie@coevorden.nl 
 
Aan de griffie,  
 
Naam raadslid Lars Hoedemaker (D66), Jerry Stoker (PAC), Gilbert Mulder (PvdA)
Datum 12 augustus 2020
Onderwerp stedenband Brest, Wit-Rusland
Portefeuillehouder Bert Bouwmeester 
 

 
Wij willen op de volgende wijze een vraag stellen: 
 
Schriftelijke vraag aan het college (ex art 33 RvO) ten behoeve van de vergadering op 8 september 2020

Onze  vraag luidt: 

Het heeft er alle schijn van de uitslag van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland op grote schaal 
gemanipuleerd is door of namens de huidige president Loekasjenko. Dit heeft geleid tot een zeer 
gespannen situatie, rellen en opstand van een bevolking die zich tegen het regime keert. Ook in Brest -
de Wit-Russische stad waarmee Coevorden sinds 20 jaar een stedenband onderhoudt- vond zondag 2 
augustus een oppositie-bijeenkomst plaats die bezocht werd door 20.000 inwoners en werd een 
demonstratie van 5000 betogers tegen de officiële verkiezingsuitslag gisteravond uiteengeslagen door 
de ordetroepen. Tegelijk hebben we gezien dat lokaal ordetroepers hun schild neerlegden en dat 
moedige ambtenaren, militairen en lokale bestuurders zich tegen de zittende machthebbers hebben 
uitgesproken.

1. Bent u met D66, PAC en PvdA van mening dat het zinvol is om de samenwerking c.q. relatie 
tussen Coevorden en Brest te evalueren in de eerstvolgende raadsvergadering?

Wij delen uw zorgen over de actuele situatie in Belarus en meer specifiek in onze zusterstad 
Brest. Om die reden heeft Burgemeester Bouwmeester op 12 augustus in een persoonlijke brief 
aan zijn ambtscollega Rogachuk geschreven dat Coevorden de Brestenaren steunt die opkomen 
voor vrijheid van meningsuiting, democratie en eerlijke verkiezingen. Ook heeft hij opgeroepen 
om met begrip te reageren, want geweld mag nooit een antwoord zijn op vreedzame protesten. 
Een bericht in dezelfde strekking is aan de Belarussische ambassade in Nederland verzonden en 
een statement van het college van B&W Coevorden is naar de pers gestuurd. Zie bijlage 1. 
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Omdat het in deze gaat om nationale ontwikkelingen en het van belang is te handelen in 
overeenstemming met de diplomatieke lijn van het Rijk, is de inhoud van bovengenoemde brief 
afgestemd met het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
In dit kader verwijzen wij naar de brief die Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok op 11 
augustus aan de Tweede Kamer stuurde. Deze brief is ter informatie bijgevoegd onder bijlage 2. 
Zoals Minister Blok aangeeft, is steun aan het maatschappelijk middenveld in Belarus van groot 
belang. Wij leggen op dit moment contact met diverse organisaties in Brest om te bezien 
waaruit steun in het kader van de stedenband zou kunnen bestaan. 

In de eerste plaats bepaalt u als gemeenteraad uw eigen agenda. Vanzelfsprekend zijn wij van 
harte bereid om met u van gedachten te wisselen over de stedenband in het kader van het 
Internationaal Beleid, zie hiervoor ook het antwoord op vraag 2. 

2. Bent u bereid de stedenband met Brest officieel en ondubbelzinnig in het teken te stellen van 
het bevorderen van democratie en mensenrechten, en de burgemeester en de gemeenteraad 
van Brest hiervan op de hoogte te stellen?

De uitgangspunten van de stedenbanden, en daarmee ook de relatie met Brest zijn vastgesteld 
in het geldende, door u vastgestelde Internationaal Beleid. Dit betekent dat de focus ligt op 
economische aspecten, en dat andere thema’s ondersteunend kunnen zijn. In onze contacten 
met vertegenwoordigers uit Brest komen onderwerpen als democratie en mensenrechten dan 
ook regelmatig aan de orde. 

Een verschuiving van het zwaartepunt in de stedenband met Brest naar maatschappelijke 
thema’s vraagt een heroverweging van de omgang met stedenbanden in het algemeen. Ook 
over dit bredere kader voeren wij vanzelfsprekend graag de discussie met u. Ons voorstel is 
evenwel om dit voorbereid aan de hand van een notitie en niet op stel en sprong te doen. 

Zodra u besluit de uitgangspunten van de stedenbanden en dus ook de stedenband met Brest te 
wijzigen, is het mogelijk ook het bestuur van Brest hiervan op de hoogte te stellen.    

3. Bent u bereid hierin samenwerking te zoeken met de andere West-Europese partnersteden 
van Brest, namelijk Ravensburg in Duitsland en Brest in Frankrijk?

Er heeft reeds afstemming plaatsgevonden met het partnerschapscommittee van Ravensburg. 
Vanuit deze Duitse partnerstad van Brest is op 18 augustus een brief aan burgemeester 
Rogachuk gestuurd, waarin ook het bestuur van Ravensburg zorgen uitspreekt over het geweld 
en oproept tot dialoog.  

De status van de stedenband tussen Brest en Brest is ons op dit moment niet geheel duidelijk, 
we doen een poging opheldering te verschaffen en waar nodig ook met hen af te stemmen. 

4. Mochten alle pogingen tot hervorming van de relatie tussen Coevorden en Brest op een 
teleurstelling uitlopen, bent u dan bereid de stedenband tussen Coevorden en Brest te 
heroverwegen en met de raad te bespreken?

Zoals in reactie op vraag 1 aangegeven delen wij uw zorgen over de actuele situatie. Nu en in 
de komende tijd volgen we de ontwikkelingen op de voet en acteren naar bevind van zaken. 
Vervolgstappen zullen afhangen van de ontwikkelingen in Belarus en de uitkomsten van het 
eventuele debat gevoerd in uw raad.  


