VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
Sla dit verslag eerst lokaal op. Geef in de titel de reisdatum en bestemming op.
Na invulling mail je deze, binnen 1 week na terugkomst, naar de Bestuursdienst.
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HOELANG DUURDE DE REIS?
15 – 17 maart 2015, 3 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Verkennen of er een logische koppeling is tussen het Global Parliament of Mayors (GPM) dat van 10-12
september 2016 in Den Haag wordt opgericht en de Habitat III conferentie in Quito, Ecuador in oktober 2016.
Er werd onder meer gekeken naar welke steden actief zijn binnen Habitat III en er is een inschatting gemaakt
hoe het GPM gepositioneerd kan worden tijdens Habitat III.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Praag, Tsjechië

WIE HEB JE ONTMOET?
- UN-Habitat – Nicholas You
- Ford Foundation – Ana Maria Argilagos
- OECD – Ralf Alter
- UNDP – Cecile Riallant
- VNGi – Renske Steenbergen (begeleidde burgemeester Maastricht)
- Deputy Mayor Athens
- Mannheim, komt naar Global Parliament of Mayors
- Deputy Mayor Bologna

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Uit de verschillende gesprekken met onder meer UN-Habitat vertegenwoordigers, OECD, steden als Athene en
Mannheim, valt te concluderen dat het logisch is een verbinding te leggen tussen het Global Parliament of
Mayors en de Habitat III conferentie. Het Global Parliament of Mayors wordt opgericht voor burgemeesters.
Tijdens bijeenkomsten als Habitat III (die eens in de 20 jaar plaatsvindt) wordt er gesproken over de toekomst
van steden. Vanuit GPM kan er een helder signaal worden afgegeven dat de steden die onderdeel zijn van GPM
voor zichzelf ook een essentiële rol zien weggelegd in het goed functioneren van de steden in de toekomst.
Habitat III conferentie kan het GPM naar de toekomst toe sterk positioneren en verankeren aan de VN. Tevens
is uit gesprekken gebleken dat het logisch zou zijn wanneer GPM een samenwerking met het netwerk United
Cities Local Governments verkent.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Een deel van de Regionale Habitat III conferentie is in Praag bijgewoond. Tijdens de conferentie zijn er
meerdere side events bezocht, waarbij gekeken is welke side events populair waren en
welke minder werden bezocht. Met name de side events waar grote partners aan mee deden, zoals UN Habitat
of OECD, werden goed bezocht. Opvallend was dat de sessies weinig interactief waren. De sprekers waren vaak
lang aan het woord waardoor er weinig tijd was voor vragen uit het publiek. De informatie over de sessies in de
brochure was onvoldoende, er miste veel namen van de sprekers. De bijeenkomst over migratie en steden
werd goed bezocht. Er zijn contacten gelegd met UNDP en andere organisaties die graag een rol willen
vervullen tijdens GPM in de sessie over migratie.

