VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
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HOELANG DUURDE DE REIS?
2 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Enerzijds oprichting en installatie Eurocities Workinggroup on Longterm Investments op woensdag 13 juni en
anderzijds deelname aan Internationaal Congres ‘Europe of Cities – Investing in Sustainability & Quality of Life
for All (donderdag 14 juni). Allebei in Wenen.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Wenen, beide evenementen vonden plaats in het Rathaus in het centrum

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Amongst others: Max Künnemann (Dezernatsbüro Finanzen, Stadt Köln), Josep Manuel Medrano Molina
(Barcelona), Aleksandra Olejnik (Policiy Advisor Eurocities, Brussels), Jorge Lavaredas (Lisbon), Marta Puchal
(Programme Director for Europe, Barcelona), Ulrike Firniss (Bussiness Area Manager, Gothenburg), Bogdan
Nawrocki (Deputy Director, Warsaw), Ramon Palomino Garcia (Chief of Staff, Madrid), Mari Rautiainen (Oulo,
Finland), Susanne Bauer (Policy Advisor, Vienna), Karin Ramser (Vienna), Roberts Remess (Riga), Monika
Rosenqvist, International coordinator Solna),Tatyana Varenko (Head of International Relations and EU
integration, Kharkiv, Ukraine).

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Gemeente Den Haag heeft via lidmaatschap van de nieuw geinstalleerde werkgroep over langetermijninvesteringen in europese steden directe toegang tot besluitvorming en beinvloeding ervan van EUfondsen voor stedelijke ontwikkeling (Juncker-fonds voor steden). Daarnaast hebben we als Den Haag ons HEID
model voor gerichte cofinanciering via specifieke fondsen voor stedelijke- en economische (her)ontwikkeling
met participatie vanuit EU en Private partijen. Tot slot kunnen we leren van hoe in andere Europese steden de
financiering van de stedelijke groei en wat daar bij komt kijken wordt vormgegeven.
Het internationale congres op donderdag maakte duidelijk dat de EU-begrotingsafspraken die destijds in
Maastricht zijn gemaakt door zeer veel steden in evenveel landen als te knellend worden ervaren. We kunnen
samen met die andere EU steden pleiten voor meer flexibiliteit t.a.v. het investeren door steden in publieke
voorzieningen als Openbaar Vervoer, maar ook in de hoogst noodzakelijke opgave op het gebied van
Energietransitie.
In een nog op te stellen position-paper gaan we hier gezamenlijk aandacht voor vragen.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ja, vooral in het kader van nieuwe Eurocities Werkgroep on Long Term Investments. We gaan onderling best
practices opstellen (two-pager) en uitwisselen, waarbij Den Haag het HEID (Holdingfonds Economische
Ontwikkelingen Den Haag) als onderwerp inbrengt (en daar ook heeft gepresenteerd). Daarnaast wordt er o.l.v.
voorzitter en vice-voorzitters een position paper opgesteld rond investeringen en financiering van stedelijke
ontwikkeling om vervolgens onder de aandacht te brengen van EU besluitvormingsorganen. Tot slot wordt een
volgende bijeenkomst van de Eurocities WG LTI gepland.

