Schriftelijke vragen op grond van artikel 39 Reglement
van Orde, aan het College van Burgemeester & Wethouders over de stedenband met het
Hongaarse Kiskörös
Krimpen aan den IJssel, 29 maart 2021
Geacht College,
De fractie van Stem van Krimpen krijgt graag schriftelijk antwoord op de volgende vragen.
Inleiding, betekenis stedenband:
Een stedenband is een al dan niet geformaliseerde band met een partnerstad in het buitenland.
Stedenbanden met Oost-Europa hebben vaak tot doel het tonen van vriendschap, kennis nemen
van elkaars cultuur en elkaar wederzijds ondersteunen in het bestuur van de stad.
Onze stedenband met Kiskörös
Op de website van onze gemeente is hierover te lezen, dat sinds 13 november 1993 er een
jumelage overeenkomst is tussen de Hongaarse gemeente Kiskőrös en de gemeente Krimpen aan
den IJssel. Door onze gemeente werd een aantal werkgroepen ingesteld die vanuit een specifieke
invalshoek, zoals cultuur en sport, tot een concrete invulling van de overeenkomst zijn gekomen.
Sindsdien zijn er talloze groepen naar de zusterstad afgereisd.
Vraag 1:
Kunt u onze fractie aangeven op welke wijze er invulling is en wordt gegeven aan deze
werkgroepen en welke onderwerpen er en door wie vanaf 1993 zoal besproken zijn?
Wij nemen aan dat het College op de hoogte is van het feit dat sinds 2020 in Hongarije de
rechtsstaat sterk is aangetast, mogelijkheden van vreedzaam protest zijn ingeperkt en
mensenrechten worden geschonden.
Vraag 2:
Wat is hierop de mening van het College van B&W, dat een hechte stedenrelatie onderhoudt met
het Hongaarse Kiskörös?
In Hongarije is eind vorig jaar door het parlement een wet aangenomen waardoor ongetrouwde
koppels het recht om kinderen te adopteren is ontnomen. Ook werden twee constitutionele
amendementen aangenomen die de rechten van lhbti’ers verder inperken.
Vraag 3:
Is het College met ons van mening dat dit haaks staat op onze verworven rechten en ons eigen
beleid en op welke wijze heeft het College hierover contact gehad met onze Hongaarse zusterstad?

Vraag 4
Wat is naar uw mening momenteel de waarde van het onderhouden van deze stedenrelatie met een
stad in een land dat zich steeds meer verwijdert van onze westerse democratische waarden en wij
onze bedenkingen niet uiten en geen gesprek gevoerd wordt over deze ongewenste
ontwikkelingen?
Vraag 5:
Hoe beoordeelt het College de huidige stedenband met deze Hongaarse stad en is het bereid deze
in het licht van de geschetste ontwikkelingen te heroverwegen en hierover de raad te informeren?
Fractie Stem van Krimpen,
Bert Luijendijk, gemeenteraadslid

