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Onderwerp

Verslag dienstreis Bangalore november/december 2016

Geachte voorzitter,
Graag informeer ik u over mijn dienstreis naar Bangalore (India) in de periode van 27 november t/m 1
december 2016. Gedurende dit bezoek is er namens de gemeente een samenwerkingsverband
ondertekend met de Indiase deelstaat Karnataka. Er zijn verschillende inhoudelijke gesprekken
gevoerd en een aantal bedrijfsbezoeken afgelegd. Gelijktijdig is er door the Netherlands India Chamber
of Commerce & Trade (NICCT) een businessdelegatie georganiseerd waarbij een aantal Haagse
instellingen aanwezig was. Tevens hebben er verschillende netwerkmomenten plaatsgevonden, zoals
een seminar en een trade diner.
Aanleiding
India is momenteel een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Belangrijkste motor is de
interne- en urbane markt. Vanuit Den Haag is het relevant om samenwerking te initiëren ten behoeve
van marktvergroting en omzetgroei (export of internationaal actief worden) voor het Haagse
bedrijfsleven. Anderzijds door de samenwerking op overheidsniveau te initiëren ontstaan er kansen
om bedrijven uit India te acquireren.
De inspanningen voor een mogelijke samenwerking met India heeft inzicht opgeleverd in de meest
kansrijke samenwerkingsthema’s en regio’s. Tevens heeft het geleid tot goede banden met lokale
overheden en is de wens ontstaan om op gebied van zorg, gezondheid, welzijn, genetica, startups en
cyberveiligheid samen te werken met de Indiase deelstaat Karnataka. De hoofdreden voor het bezoek
aan Bangalore was het verder versterken van de relatie met Karnataka en het ondertekenen van een
Memorandum of Understanding (MoU) op de genoemde samenwerkingsthema’s. Om de huidige
samenwerking op overheidsniveau tussen Den Haag en Karnataka ook op andere niveaus te
versterken, zijn een aantal Haagse (kennis-/welzijn) instellingen en bedrijven meegereisd met als
doelstelling om contacten te leggen in Karnataka.
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Resultaten
Tijdens het openingsevenement van het grootste IT en elektronica evenement (BengaluruITE.biz)
van Karnataka is de samenwerking tussen gemeente Den Haag en de Indiase deelstaat Karnataka
bekrachtigd. Ikzelf ondertekende namens het college van B&W de MoU. De Principal Secretary van
het departement Information Technology and Biotechnology, mevrouw Manjula, ondertekende
namens de deelstaat Karnataka. Het document omvat samenwerkingsthema’s op het gebied van
ouderenzorginnovatie, startups, cyberveiligheid en genetica, en werd in bijzijn van vier
deelstaatministers getekend,
Voor een succesvolle uitvoering van de samenwerkingsthema’s benoemd in de MoU, heeft gedurende
de reis de eerste Joint Steering Committee Meeting plaatsgevonden. Hierbij zijn de vier thematische
werkgroepen (Joint Working Groups), de frequentie van overleg en de activiteiten vastgesteld.
Verder had het bezoek als doel uitbreiding van het netwerk, relatiebeheer/accountmanagement,
acquisitie en het positioneren van Den Haag als vestigingslocatie in West-Europa. De
contactmomenten met verschillende Indiase bedrijven hebben geleid tot additionele interesse in Den
Haag als vestigingsstad, daarnaast is er actief accountmanagement gedaan bij een belangrijke Indiase
werkgever die reeds gevestigd is Den Haag.
Het bezoek heeft bijgedragen aan kansen voor partijen uit de Haagse regio. De gemeente heeft actief
gefaciliteerd in het leggen van contacten voor ROC Mondriaan, welzijn organisatie Xtra en een aantal
Haagse private partijen. Daarnaast heeft het in Den Haag gevestigde NICCT een
samenwerkingsovereenkomst getekend met de lokale evenknie genaamd Federation of Karnataka
Chambers of Commerce & Industry (FKCCI). Deze samenwerking verstevigt de relationele banden op
bedrijfsniveau.
BengaluruITE.biz
Gedurende de reis vond het grootste IT en elektronica evenement van Karnataka plaats, genaamd
BengaluruITE.biz. Naast uitgebreide zichtbaarheid van de stad Den Haag bij de ondertekening van de
MoU tijdens het openingsevenement is er een presentatie gehouden over investeren en zaken doen in
Den Haag. Tevens is er actieve deelname geweest aan een paneldiscussie over de thema’s triple helix
en cyber security en was Den Haag betrokken bij de Software Technology Parks India (STPI) Awards
ceremonie. Door de actieve bijdrage aan de verschillende onderdelen heeft Den Haag zich
geïntroduceerd bij de bezoekende bedrijven van BengaluruITE.biz. Tot slot bood het event goede
netwerkmogelijkheden voor de meereizende delegatie.
Bezoek overheidsorganisaties en bedrijven
Gedurende de dienstreis zijn er verschillende nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten
geïntensiveerd. Op de eerste dag heeft een uitgebreide ontmoeting plaatsgevonden met de Minister for
Large-Medium Industries & Infrastructure, de heer Deshapande. Deze ontmoeting vond plaats op de
officiële residentie van de minister en heeft de banden op bestuurlijk niveau versterkt. De minister is
uitgenodigd Den Haag te bezoeken tijdens zijn volgende bezoek aan Europa.
Tijdens een lunchafspraak is er een onderhoud geweest tussen Additional Chief Secretary to
Government Education Department (de heer Bharat Lal Meena), kennisinstelling ROC Mondriaan en
welzijnsorganisatie Xtra. Tijdens deze ontmoeting zijn verschillende soorten van samenwerking
besproken. Deze samenwerkingen zullen worden uitgewerkt door de betrokken partijen.
De eerste Joint Steering Committee Meeting van de MoU werd voorgezeten door Minister for
Information Technology and Bio-technology, Science and Technology, Tourism, de heer Priyank
Kharge. Gedurende dit gesprek werd de wens om samenwerking rondom het thema toerisme
uitgesproken.
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Een netwerk diner met Dr Harbeen Arora heeft de relatie met het Women Economic Forum, dat een
tweedaags evenement organiseert in het WorldForum in Den Haag op 27-28 januari 2017, verder
versterkt. In gesprek met de deelstaat minister van onderwijs is de wens om een MoU Onderwijs op te
stellen uitgesproken. Er is een bezoek afgelegd aan de innovatieve ziekenhuisketen Narayana Health,
waarbij de wens tot verdere samenwerking is uitgesproken. Daarnaast is in het kader van
accountmanagement een bezoek gebracht aan het Innovation Campus van softwaregigant HCL, tevens
een belangrijke Indiase werkgever in de regio Den Haag.
Gedurende het bezoek is er tevens contact geweest met verschillende bedrijven ten behoeve van
acquisitie en ter promotie van Den Haag als vestigingslocatie.
Kosten
De totale reis- en verblijfskosten bedroegen €15798,41. Dit betreft €4984,71 verblijfkosten, €8415,77
vervoerskosten en €2397,93 aan daggeld/overige kosten. De totale kosten van de bestuurder bedroeg
€5961,10 en van de vier meereizende ambtenaren €9837,31. Vanuit Programma 11 Economie,
Internationale Stad en Binnenstad zal €11083,21 betaald worden, de overige €4715,20 door dienst
OCW. De genoemde kosten zijn geraamde kosten en bevinden zich binnen de normbedragen.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
de wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens,
Karsten Klein
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