Verslag buitenlandse dienstreis
Hoeveel personen hebben de reis gemaakt
2 personen.

Hoelang duurde de reis?
2 dagen: 3 en 4 maart 2020.

Wat was het doel van de reis?

Den Haag is lead partner in het project Upcycle your Waste. Dat is een Europees subsidieproject onder
het programma INTERREG 2 Zeeën. Dit was de tweede partnerbijeenkomst. Het project bevindt zich in
de initiatiefase. De bijeenkomst is bedoeld om voor deze fase de stand van zaken op te maken. Ook
maakte de initiation meeting met INTERREG Joint Secretariat onderdeel uit van de agenda.
Op het programma stonden een aantal onderwerpen:
• Interne projectdocumenten en de besluitvorming daarover, zoals subsidiecontract en partnerschapsovereenkomst.
• Financiële claims, proces en volgende stappen.
• Presentatie van het geselecteerde communicatiebureau.
• Monitoring , rapportages en risicomanagement.
• Planning te leveren resultaten.
• Discussie in aanwezigheid van communicatiebureau Billie Bonkers.

Welke locaties zijn bezocht?

• Stadhuis van Roubaiz.
• La Piscine, museum voor kunst en industrie.
• BrewBaix, collectief van kleine brouwers, milieuvriendelijke productie.

Wie heb je ontmoet? (benoem de functieomschrijving)

De INTERREG-partners van Upcycle your Waste waren aanwezig. Ca 20 persoenen. De partners zijn:
• BID Norwich.
• Omgevingsdienst IJmond.
• Economisch Huis Oostende.
• City of Roubaix.
• Kent County Council.
• TU Delft.
• Vivres.
En verder:
• Medewerkers van het EU INTERREG 2 Zeeën Joint Secretariat.
• Billie Bonkers, communicatiebureau te Gent.

Wat heeft de reis de gemeente opgeleverd?

De grondgedachte van het project is door de partners gedeeld en wat ieders rol in het Upcycle your
wasteproject is. De gemeente heeft kunnen overleggen met de andere projectpartners. I.a.v. de Joint
Secretariat van INTERREG 2 Zeëen is overlegd over de volgende stappen en de acties ten aanzien van de
financiële verantwoording, communicatie en de deliverables van het project. Ook is een sessie
gehouden waarin over de communicatie over het project van gedachte is gewisseld..

Zijn er vervolgafspraken? Zo ja, welke?

De volgende partnerbijeenkomst is gepland 1 en 2 december 2020. Deze zal plaatsvinden bij één
van de partners in UK. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de communicatie, financiële
verantwoording en de te leveren output. Ook daarvoor zijn afspraken gemaakt om als partners
bij elkaar te komen.

