Bijeenkomst Koplopergemeenten
Datum
:
19 mei 2021
Laatste nieuws
Participeren Koplopergemeenten:
o Breda is direct participant geworden.
o Diverse gemeenten werken aan hun participatie
Update innovatieprojecten
Algoritmen:
De analyse is bijna gereed. Door de projectleider is de gemeentelijke context opgehaald, en
onder andere de output van de behoefte vanuit de gemeenten.
Als extra deliverable is een expertmeeting georganiseerd waarbij niet alleen een aantal
gemeenten, maar ook een aantal artificial intelligent experts vanuit de markt zijn uitgenodigd.
Zij bogen zich over de vraag: Nu we weten wat we weten, wat zou een volgende stap kunnen
zijn? Deze vervolgstap is als hoofdstuk 7 toegevoegd aan het rapport.
Daarnaast is voor deze bijeenkomst een document met diverse scenario’s voor vervolgstappen
beschreven.
De gemeenten geven aan dat de dimensionering van ondergrondse ruimte belangrijk is maar
dat het leggen van die puzzel lastig is en het helpt als we de krachten bundelen. Het is voor alle
koplopergemeenten zonneklaar dat we hier iets mee moeten. Vandaar dat wordt besloten met
een klein gezelschap een volgende stap voor te bereiden. Hiervoor melden zich de volgende
gemeenten aan: Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zoetermeer en Alphen
aan den Rijn.
Actie: Manon maakt een afspraak voor een overleg met gemeenten die hebben toegezegd
deel te willen nemen.
VKLS:
Pieter geeft een update van het project en geeft deze keer extra inzicht in de nodige financiën.
Het komt er op neer: er is 250K nodig, netwerkpartijen willen ook investeren, en hij vraagt van
de gemeenten een bedrag rond de 100K.
Alle gemeenten zijn erg enthousiast en geven aan hun best te willen doen om de middelen bij
elkaar te krijgen. Er is een kanttekening, vanwege de Coronacrisis, zijn de budgetten beperkt,
maar iedereen is zo enthousiast dat men haar/zijn best gaat doen.
Complimenten voor de energie, het enthousiasme en de volhardendheid van Pieter.
De gemeenten krijgen stukken om de financieringsvraag intern verder te brengen.
Actie: Pieter maakt een pakketje met de nodige documenten
Actie: COB stuurt dit door naar de gemeenten.
De Kennisarena
We zijn door de tijd, Algoritmen is een ingewikkeld onderwerp dat veel tijd heeft gekost. Voor
het onderwerp de vraagstukken binnen de ontwikkellijn regie is geen tijd meer. Tijdens de
bijeenkomst wordt besloten dat de gemeenten de link naar de Mentimeter alsnog krijgen met
het verzoek deze nog in te vullen.

Na deze bijeenkomst:

Tot grote vreugde is de Mentimeter enquête door 13 mensen ingevuld, wat
geweldig is, onze hartelijke dank hiervoor.

In de bijlage treffen jullie hiervan de uitkomsten aan. Dit is meegenomen in de bijeenkomst
met het GPKL en met de City Deal Openbare Ruimte.

