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Bijlagen
Voorlopig programma werkbezoek Harlem, New York
Op 22 januari jl. hebben wij u geïnformeerd over het werkbezoek aan Harlem, New York dat de gemeente
Haarlem organiseert met hulp van het Nederlandse consulaat-generaal in New York en inhuur van Innovate
Today (BBV/051336). De gemeente Amsterdam organiseert in die periode (7 tot 11 april 2019) een reis naar
New York. Haarlem sluit daarbij aan maar met een eigen programma. Met deze raadsinformatiebrief willen
wij u nader informeren over deze reis.
Aanleiding
In april organiseert de gemeente Amsterdam een uitwisselingsbijeenkomst met New York. De gemeente
Haarlem sluit hierbij aan met een eigen programma. Er wordt binnen de MRA geprobeerd zoveel mogelijk
gezamenlijk dienstreizen af te leggen, om zo de impact van een dienstreis te vergroten en te profiteren van
elkaars netwerk.
Haarlem heeft in 2017 een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking met Harlem, New York op
een aantal terreinen te onderzoeken (BBV/264567). De samenwerking vloeit voort uit een initiatief van
startups in Haarlem die in 2016 hun horizon internationaal hebben verbreed en samenwerking met Harlem,
New York hebben opgezet. Het gemeentebestuur heeft dit initiatief destijds omarmd omdat
internationalisering een belangrijke trend is in ondernemersland, groei van het aantal startups en scale ups
gewenst is (zie voor meer informatie de Economische agenda BBV/497123) en de gemeente daarin een
faciliterende rol kan spelen.
Anders dan de eerdere reizen die op initiatief van Haarlemvalley werden georganiseerd, is de gemeente dit
keer zelf de initiatiefnemer van de reis. Dit omdat zich een unieke kans voordeed om de relaties verder uit te
breiden. De gemeente Amsterdam is in april in New York aanwezig met het historische zeilschip De Clipper
Stad Amsterdam en organiseert daarop diverse activiteiten. De gemeente Haarlem zal aanwezig zijn bij een
aantal van die activiteiten omdat ze goed aansluiten bij de intentieverklaring én organiseert daarnaast een
aantal aanvullende activiteiten in het kader van de Haarlem/Harlem connectie. Het feit dat het initiatief van
deze reis bij twee (gemeentelijke) overheden ligt, levert voor onze partners op dat (via Gale Brewer) de
connectie met de lokale overheid in New York/Harlem gelegd wordt. Dit opent voor onze partners de deur
met de lokale overheid en hun partners.
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Via een open uitnodiging aan partners in het economische, onderwijs en cultuurveld is gevraagd of er
belangstelling bestond voor deze reis. Na een informatiebijeenkomst hebben dertien partijen zich aangemeld
om mee te gaan. Dit zijn Imbema groep, Koster Advocaten, Innovate Today, Made By Nana, Haarlem Business
Platform, Balance Your Life, Buf Klimaatbeheersing, Kapiten Labs, Philharmonie Haarlem, Noord-Hollands
Archief, het Dolhuys, Global School for Entrepreneurship en Lolo’s Bites. De deelnemers betalen zelf hun reis
en verblijfkosten.
Doel van het werkbezoek
De deelnemers aan de reis willen graag internationale inspiratie en contacten opdoen om hun eigen
activiteiten in Haarlem verder te optimaliseren. De gemeente faciliteert dat door een programma te bieden
waar veel facetten van de intentieverklaring aan bod komen. Door de samenwerking met de gemeente
Amsterdam kan het netwerk en de kennis nog verder worden vergroot. Op het gebied van innovatie, startups
smart cities, onderwijs en cultuur loopt New York voorop en is veel voor Haarlem te leren.
De geschiedenis van Haarlem en Harlem is bijzonder en er zijn veel raakvlakken. Dat is onder andere ook te
zien in de film die onlangs in de Toneelschuur werd getoond waar twee kunstenaars (één uit Haarlem en één
uit Harlem) geïnterviewd zijn en ingaan op de overeenkomsten tussen de twee plekken.
Namens de gemeente gaat bestuurlijk, naast burgemeester Wienen, wethouder Meijs mee gezien de
getoonde interesse en deelname van een aantal culturele partijen (Philharmonie, Noord Hollands Archief,
Dolhuys) en het programma dat Amsterdam op cultureel vlak aanbiedt waarop Haarlem kan aanhaken. Hun
vluchten worden C02 gecompenseerd.
Opbrengst van het werkbezoek
Dit wordt het derde werkbezoek aan New York met bestuurders vanuit Haarlem. Er wordt een verslag van dit
werkbezoek en de opbrengsten gemaakt dat ter informatie naar de raad zal worden gestuurd. De verwachte
opbrengsten zijn in ieder geval nieuwe kennis, inspiratie, relevante contacten en kansen voor opdrachten en
samenwerkingen voor alle deelnemers. Daarnaast kunnen de deelnemers die eerder daar waren hun
contacten verdiepen en uitbouwen. De kans voor waardevolle opbrengsten wordt vergroot doordat de
deelnemers ook in contact komen met de Amsterdamse delegatie en hun contacten ter plekke. Een relatie
opbouwen tussen steden vraagt om tijd en aandacht.
De eerdere bezoeken met Haarlemse bestuurders en ondernemers in 2016 en 2017 hebben geleid tot de
uitbreiding van het internationale netwerk van Haarlem , contacten met Colombia University, meer
zichtbaarheid van de economische ambitie van Haarlem, impuls aan het startup eco-systeem, actieve
positionering in de MRA van economisch Haarlem en internationale contacten voor de culturele instellingen
en het Haarlemse bedrijfsleven (zie voor meer informatie BBV/264567). In het kader van de ontwikkeling van
de koepel vindt dit jaar een ontmoeting plaats tussen de Global School of Entrepreneurship en Colombia
University.
Programma van het werkbezoek
Haarlem en Amsterdam hebben ieder een eigen programma. Haarlem sluit bij die onderdelen aan van het
Amsterdamse programma die een link hebben met de onderwerpen uit de intentieverklaring. In de bijlage
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vindt u het Haarlemse programma. Vanuit Amsterdam reizen burgemeester Femke Halsema en wethouder
Udo Kock mee.
Organisatie van het werkbezoek
Haarlem organiseert haar eigen werkbezoek en stemt hierover af met gemeente Amsterdam. Voor hulp bij de
organisatie van het bezoek is Innovate Today ingeschakeld. De oprichter van Innovate Today, Valerie
Vallenduuk, is destijds degene geweest die de eerste contacten met Harlem heeft gelegd en heeft een groot
netwerk en ervaring bij de organisatie van internationale reizen en bijeenkomsten. De gemeente gebruikt de
inzet van Innovate Today ook om kennis en ervaringen op te doen die we kunnen gebruiken om in het
vervolg zelf de organisatie van dit soort werkbezoeken te doen. Zoals eerder gemeld zijn de totale kosten
voor het werkbezoek begroot op 25.000 euro. De raad zal een verantwoording ontvangen over deze kosten in
het hierboven toegezegde verslag van de dienstreis.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris
de burgemeester
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Conceptprogramma werkbezoek aan NYC van zondag 7 t/m woensdag 10 april 2019
Zondag 7 april
12.14 uur Aankomst in New York (lokale tijd)
15.00 uur Transfer naar het hotel
16.30 uur Aankomst in het hotel + inchecken
18.00 uur Gezamenlijk diner met deelnemende partijen uit Haarlem (eigen kosten) in New
York City
Maandag 8 april
8.00 – 9.00 uur Gezamenlijk ontbijt
9.00 - 9.30 uur Kick off van de dag
9.30 – 10.30 uur Transfer naar de locatie van de Present Your Stat Up event
11:00 – 13:00 uur Present Your Startup New York in samenwerking met Silicon Harlem in
Harlem
13.00 – 14.30 uur Lunch en vervoer naar de clipper Stad Amsterdam
14:30 - 16:30 uur Netwerkbijeenkomst op clipper Stad Amsterdam
16.30 – 17.30 uur Transport naar Harlem
17:30 – 19:30 uur Wijkbezoek aan Harlem. Dit wijkbezoek wordt samengesteld voor de
Haarlemse delegatie. Wandelend door Harlem krijgen ze uitleg over het geschiedenis van de
wijk en de inwoners. Het wijkbezoek wordt afgesloten met een diner in een typisch Harlem’s
jazz cafe.
19:30 – 22.00 uur Diner in Harlem delegatie Haarlem aangeboden door gemeente Haarlem
22.00 – 23.00 uur Transfer naar het hotel
Dinsdag 9 april
8.00 – 9.00 uur Gezamenlijk ontbijt
9.00 - 9.30 uur Kick off van de dag
9.30 – 10.00 uur Transport naar Lower Manhattan
10.00 – 12.00 uur Bezoek aan Lower Manhattan, programma door Lucian Reynolds, district
manager of Manhattan Community Board. Community Board 1 (CB1) is een van 59
community boards in NYC. Het is een advies orgaan met een formele rol aangewezen door
de City Charter in zaken zoals grondgebruik, het bepalen van prioritieten m.b.t. lokale
budgetten en toezicht houden op bezorgdiensten in de stad.
CB1 heeft 50 vrijwilligers die alen in Lower Manhattan wonen of werken. Leden worden
benoemd door Manhattan Borough President met aanbeveling door de leden van de City
Council die de 1st Council District in de City Council vertegenwoordigen.

12.00 – 13.00 uur Transport naar de Zahn Innovation Center
13.00 – 15.00 uur Bezoek aan Zahn Innovation Center
The Zahn Innovation Center bij de City College of New York (CCNY) is een broeinest van
ondernemers die helpen startups aan de juiste kennis in inzichten om van de startups
duurzame ondernemingen te maken. De ondernemers bieden structureel juridisch advies
op het gebied van bedrijfsvoering, 3-D faciliteiten en een netwerk aan mentoraten

15.00 – 16.00 uur Transport naar de Clipper
16:00 – 21:00 uur StartUp Amsterdam receptie & diner op de Clipper Stad Amsterdam
21.00 – 22.00 uur Transport van de clipper Stad Amsterdam naar het hotel
Woensdag 10 april
7.00 – 8.00 uur Gezamenlijk ontbijt + kick off van de dag
8.00 – 9.00 uur Transfer naar de clipper Stad Amsterdam
9:00 – 12:00 uur Town Hall Meetings met Smart Cities op de Clipper Stad Amsterdam,
bijeenkomst over duurzame stedelijke ontwikkeling
12.00 – 13.00 uur lunch en transfer naar Manhattan
13.00 – 14.00 uur ontmoeting met Gale Brewer (Borough President van Manhattan), tijd
onder voorbehoud
14.00 – 15.30 uur Transfer naar het vliegveld
15.30 uur Inchecken voor de vlucht
18.30 uur (lokale tijd) vertrek naar Amsterdam

