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Afdoening motie Open Challenges  

 

In de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2015 hebben de gemeenteraadsleden de heren Grinwis,  

Oudshoorn, Ramnath en Van der Helm bij de bespreking van het Programma Creatieve Stad ‘The Hague 

Impact Economy’ (rv 144; RIS 283894) motie RV144, Open Challenges, ingediend. De tekst van de motie 

luidt als volgt:  

 

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 17 december 2015, ter bespreking van het 

voorstel van het college inzake Programma Creatieve Stad ‘The Hague Impact Economy’ – Werken aan 

innovaties voor een betere wereld (rv 144; RIS 283894);  

 

constaterende dat: 

het college een startup-, c.q. innovatieportaal (www.impactcity.nl) heeft laten bouwen;  

 

constaterende dat: 

het college ‘open challenges’ toepast door bijvoorbeeld bij het inkoopbeleid een pilot te starten in 2016 

met ‘omgekeerd aanbesteden’;  

 

overwegende dat: 

de website www.impactcity.nl volgens het college een centrale functie moet krijgen voor startups en 

innovatie;  

 

overwegende dat: 

meerdere Haagse (internationale) instellingen onder andere studenten en ondernemers uitdagen om 

innovatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken;  
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van mening dat: 

naast de gemeente ook anderen hun ‘open challenge’ op www.impactcity.nl moeten kunnen zetten, zodat 

Den Haag zich meer als Startup City positioneert;  

 

verzoekt het college te onderzoeken of op www.impactcity.nl ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

kennisinstellingen en overheden vraagstukken online kunnen plaatsen die studenten, ondernemers en 

anderen uitdagen om met innovatieve oplossingen te komen. 

 

Het college beantwoordt het verzoek van de raad als volgt: 

 

Challenges gericht op internationale maatschappelijke vraagstukken passen bij Den Haag   

Internationale Stad van Vrede en Recht en specifiek het “the Hague Impact Economy” programma.  
Deze challenges brengt het college graag onder de aandacht bij studenten, ondernemers, NGO’s en 

overheden op www.impactcity.nl onder “Call to Action”.  

 

Ook tijdens events worden startups, innovatieve bedrijven en studenten uitgedaagd om met oplossingen te 

komen voor internationale maatschappelijke vraagstukken. Vaak in samenwerking met kennisinstellingen, 

NGO’s of overheden. Ook die events publiceren we op www.impactcity.nl. 

 

Niet alle innovatieve oplossingen voor vraagstukken passen bij het Impact Economy programma, het gaat 

in Den Haag om oplossingen voor internationale maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden van 

innovaties die bijdragen aan een betere wereld zijn:  drones die ingezet kunnen worden bij noodsituaties, 

big data die wordt omgezet in praktische visualisaties om humanitaire hulp effectiever te maken, betaalbare 

biogassystemen voor huishoudens in ontwikkelingslanden en een smartphone app voor mobile water 

management in risicogebieden.  

 

Wij stellen u voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de locoburgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram mw. I.K. van Engelshoven 

 

http://www.impactcity.nl/
http://www.impactcity.nl/

