Memo

Datum:
13 november 2017
Onderwerp:

Ter attentie van:

Afzender:

werkbezoek Denemarken door FoodValley delegatie
de gemeenteraad
het college van B&W
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5.4 van de Gedragscode integriteit van
bestuurders van de gemeente Barneveld melden wij u dat wij besloten hebben
wethouder Van den Hengel namens ons college af te vaardigen voor een
werkbezoek in FoodValley-verband naar Denemarken.
In het betreffende artikel is bepaald dat een politieke ambtsdrager die het
voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis te maken of is
uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden,
vooraf toestemming nodig heeft van het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt.
Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.
Indien het toestemming aan een bestuurder betreft, wordt de raad van de
besluitvorming in het college op de hoogte gesteld.
Op 6, 7 en 8 december 2017 brengt een delegatie van FoodValley een werkbezoek
aan Regio Central Denmark. Wethouder De Kruijf is gevraagd als bestuurslid van
FoodValley deel te nemen aan dit werkbezoek naar Denemarken.
Omdat er verschillende onderwerpen staan gepland voor behandeling in de
commissievergaderingen van december waarbij de aanwezigheid van wethouder
De Kruijf noodzakelijk is, heeft het college op 7 november 2017 besloten wethouder
Van den Hengel af te vaardigen voor het werkbezoek. Het bestuur van FoodValley
heeft aangegeven de aanwezigheid van een afgevaardigde van de gemeente
Barneveld zeer op prijs te stellen.
Er wordt nog gewerkt aan het programma voor het werkbezoek. Binnenkort volgt
het definitieve programma. Zodra wij dit programma ontvangen, zal het aan deze
memo worden toegevoegd.
Globaal ziet het programma er als volgt uit. De reis vindt plaats van 6 december tot
en met 8 december. Op 6 december wordt n aankomst een bezoek gebracht aan
het Agro Business Park in Aarhus. ’s Avonds is er een receptie en diner in de stad
waar de delegatie formeel wordt ontvangen door het stadsbestuur.
Op 7 december is er een programma dat bestaat uit een aantal keynotes (plenair),
gehouden door vertegenwoordigers van partijen uit beide regio’s. De presentaties
zijn erop gericht een beeld te krijgen van het ecosysteem in beide regio’s en
voorbeelden te presenteren van activiteiten. Vervolgens zijn er 3 inhoudelijke
workshops: campusontwikkeling, cross-over Food & Health en innovatie.

Aansluitend is er een strategische sessie waarin de oogst uit de workshops wordt
opgehaald met het doel concrete acties te benoemen om de samenwerking tussen
beide regio’s verder vorm te geven. ’s Avonds een wat informeler diner met
voldoende ruimte om te netwerken met de Deense collega’s.
Op 8 december wordt een research center van Aarhus University bezocht, waar
een rondleiding wordt gegeven. Vervolgens wordt het programma met de
FoodValley-delegatie afgesloten.

