VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
5 personen, waarvan drie personen van externe partijen

HOELANG DUURDE DE REIS?
6 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Naar aanleiding van de recente bezoeken van wethouder Karsten Klein aan India (medio november 2015 en januari
2016), zijn er twee regio’s geïdentificeerd waarmee formele samenwerking bekrachtigd zou kunnen worden.
Aanleiding voor deze reis was het opvolgen van eerdere afspraken, onderhouden van relaties en het verder
specificeren van de samenwerkingsthema’s met regio Pune (deelstaat Maharashtra) en Bangalore (deelstaat
Karnataka). Doelstelling was om tijdens dit bezoek met de meest relevante stakeholders van gedachten te wisselen
omtrent de mogelijke samenwerkingsactiviteiten en thema’s.
Omdat er mogelijke samenhang bestaat tussen de samenwerkingsdoelstellingen van de gemeente Den Haag en
waterbedrijf Dunea, zijn twee medewerkers van Dunea meegereisd ter oriëntatie en identificatie van mogelijke
drinkwater projecten. Op basis van de Drinkwaterwet besteedt Dunea maximaal 1 procent van haar omzet aan
drinkwaterprojecten in het buitenland.

Doelen:
- Onderhouden relevant netwerk in regio Pune en Bangalore
- Pune: Inventarisatie van samenwerkingspotentieel en commitment
- Bangalore: Bevestiging samenwerkingsplannen en verdere uitwerking samenwerkingsthema’s en activiteiten

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Pune en Bangalore (India)

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Pune:
- Bezoek burgemeester
- Deelstaat commissioner
- Water expert deelstaat overheid
- Kamer van koophandel van Maharashtra
- Start-up facilitator
- Zorg expert
- Politie commissaris omtrent cyber security
Bangalore:
- Ronde tafel met Karnataka overheid omtrent samenwerkingsthema’s
- Deelstaat minister (Urban Development)
- Directeur afdeling water
- Diverse officials

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Pune:
-

Gesprekken met burgemeester en commissioner waren vriendelijk en progressief. Doordat de stad
een van de voorlopers is van een honderdtal te ontwikkelen SMART-Cities in India, bestaat er veel
internationale interesse voor samenwerking met Pune. Hierdoor is de houding vanuit Pune enigszins
afwachtend en stuurt men sterk aan op investeringscommitment van de mogelijke buitenlandse
partner
- Tijdens de expert meeting rondom ouderenzorg kwam naar voren dat er beperkte focus bestaat
binnen het zorg domein van Pune overheid. Specifieke kennis omtrent ouderenzorg leek zodoende
beperkt
- Afspraak met politie commissioner rondom cyber security had een inhoudelijk generalistisch karakter,
maar biedt ruimte voor mogelijke opvolging op expert niveau
- Er lijkt voldoende potentieel voor mogelijke samenwerking op het gebied van start-ups vanuit Pune en
het initiatief Impact City.
Bangalore:
- De ronde tafel was inhoudelijk erg goed voorbereid, verschillende lokale experts (rondom
ouderenzorg, genetica, startup beleid, cyber security en stedelijke planning) waren aanwezig om tot
specifiekere samenwerkingsthema’s te komen. Uiteindelijke zijn er verschillende
samenwerkingsthema’s gedefinieerd, waaronder ouderenzorg, start-ups, cyber security en Urban
Cycle plan. De samenwerking zal worden bekrachtigd in een Memorandum of Understanding (MoU)
medio november. Daarnaast zal er intensief samengewerkt worden bij de organisatie van hackathons
op het gebied van innovatie in ouderenzorg. Mogelijk inkomend bezoek medio oktober aan Den Haag
en een hackathon in Bangalore gedurende het bezoek van wethouder Karsten Klein.
- Bezoek aan deelstaat minister voor Urban Development, Mr JK George, was gericht op drinkwater
voorziening. Samenwerking op dit gebied is inhoudelijk besproken door Dunea en zal onderdeel
worden van de MoU tussen Karnataka en gemeente Den Haag

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
- Evaluatie van samenwerkingsregio Pune
- Opstellen van samenwerkingsdocument en concretisering samenwerkingsthema’s voor deelstaat Karnataka
(Bangalore)
- Faciliteren Dunea voor uitwerking samenwerking in India

