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Inleiding
In het jaarverslag blikken we terug op het afgelopen kalenderjaar. We werpen een blik op de rol die het GNMI heeft gespeeld in de positionering van gemeenten.
We daarnaast laten zien hoe we een bijdrage hebben geleverd aan de kennisuitwisseling tussen gemeenten en met andere organisaties. En we brengen in beeld hoe we
invulling hebben gegeven aan de platformfunctie. Dit is de openbare versie van het jaarverslag.
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Ontwikkeling
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor onze vereniging. Allereerst is in het begin van het jaar de naam Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC) gewijzigd
in Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI). De nieuwe naam maakt duidelijk dat we een samenwerkingsverband zijn van gemeenten die zich inzetten
voor beleidsontwikkeling rondom het mobiliteits- en infrastructuurbeleid. Daarnaast is vlak voor de jaarwisseling de informele vereniging omgezet in een formele vereniging,
inclusief een actualisatie van de statuten. Het GNMI is een netwerkorganisatie. We vormen niet alleen een verbinding tussen de gemeenten, maar tussen de gemeenten en
de Rijksoverheid, de VNG en partners zoals het CROW. In 2018 hebben we naast onze inhoudelijke werkzaamheden ook de nodige aandacht besteed aan de positionering van
het GNMI. Maar het overgrote deel van de energie hebben we gestoken in de producten en diensten die we uitvoeren voor de leden en de nieuwe gemeenten die we
hebben mogen verwelkomen op ons nieuwe “GNMI-Netwerk”.
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Positionering
Het GNMI levert een bijdrage aan de belangenbehartiging van de gemeenten in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur.
Onze aanpak richtte zich vooral op het uitlichten van de ervaren gemeentelijke knelpunten en wensen op verschillende deelterreinen. Voorbeelden hiervan zijn: de
financiering van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid - waarover de Tweede Kamer unaniem een motie heeft aangenomen -, de gemeentelijke rol in Mobility-as-a-Service
(MaaS), samenwerking in de grensoverschrijdende mobiliteit, de kostenverdeling voor fietsparkeren bij treinstations, het faciliteren van internationale lijnbussen,
differentiatie van de parkeerbelasting naar milieukenmerken, zero emissie doelgroepenvervoer, verbetering van het straattaxivervoer, beheer van infrastructuurdata, de
samenwerking tussen ProRail en gemeenten en de gemeentelijke opgaven rondom smart mobility.
Een belangrijke facilitator voor het in beeld brengen van de opgaven waar gemeenten voor staan is het nieuwe GNMI-Netwerk.

Kennisblad van het GNMI over de rol van de gemeente in Mobility-as-a-Service uitgebracht in 2018 naar aanleiding van twee GNMI-Themabijeenkomsten over dit thema.
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Platform
Als onderdeel van de positionering van het GNMI is er een nieuw digitaal netwerk opgestart en zijn er, naast de Contactgroep OV en het Intergemeentelijk Verkeersoverleg,
nieuwe contactgroepen voor parkeerbeleid, fietsbeleid en verkeersveiligheid opgestart.
Gedurende het jaar is met de beoogde deelnemers gekeken naar een goede werkwijze om de positionering en kennisuitwisseling vorm te geven. De Contactgroep Parkeren
en de Contactgroep Verkeersveiligheid hebben zich uitgesproken voor het organiseren van periodieke overleggen met de deelnemende gemeenten waarbij ook belangrijke
stakeholders zoals de Rijksoverheid, onderzoeksinstellingen en belangenorganisaties aanschuiven. Beide contactgroepen kwamen in het 3e kwartaal 2018 voor het eerst
bijeen. Voor de continue ondersteuning en adviesfunctie van een Contactgroep Fiets bleek minder animo, voornamelijk vanwege de al bestaande activiteiten op dit gebied in
het kader van Tour de Force en de F10-gemeenten. Het taxibeleid heeft aandacht gekregen in de vorm van een gefinancierd project van gemeenten en Rijksoverheid dat zich
richt op het gezamenlijk zoeken naar verbeteringen van de kwaliteit, regulering en handhaving het straattaxivervoer.
Grensoverschrijdende mobiliteit werd als thema opgepakt via een aantal bijeenkomsten en een aparte projectgroep. Daarnaast kwam de Coalition of the Willing Zero Emissie
Doelgroepenvervoer onder aanvoering van het GNMI regelmatig bijeen en werd er digitaal kennis uitgewisseld over de verduurzaming van het doelgroepenvervoer.
De Contactgroep OV is al decennialang de basis voor gemeentelijke kennisuitwisseling en standpuntbepaling rondom het openbaar vervoer, een taak die over het algemeen
niet bij gemeenten is belegd maar wel forse maatschappelijke gevolgen heeft . Dit blijkt vooral bij de integratie met het doelgroepenvervoer en wisselwerking met de andere
vervoersmodaliteiten zoals de binnensteden, de stationsgebieden en de bereikbaarheid van openbare voorzieningen en bedrijventerreinen. Het Intergemeentelijk
Verkeersoverleg (IVO) opereert als integrator van alle mobiliteitsonderwerpen met een sterke focus op duurzaamheid en innovatie. Daarnaast is het IVO ook de plek om met
de Rijksoverheid te sparren over nieuwe wet- en regelgeving. De VNG heeft het IVO in de vergadering in Maassluis aangewezen als ambtelijk adviesorgaan ten behoeve van
advisering van de bestuurlijke commissie van de VNG. De Contactgroepen zijn in 2018 gebruikt voor het voorbereiden van bestuurlijke vraagstukken en wetgeving.
Het GNMI-Netwerk is daarmee in 2018 uitgebouwd tot een belangrijk platform voor informatie-uitwisseling en speelt een belangrijke inhoudelijke rol bij de
belangenbehartiging van de gemeenten en het contact tussen gemeenten, VNG en Rijksoverheid.
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Informatie en communicatie
Een belangrijke functie van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur is de uitwisseling van informatie tussen de gebruikers. Dit vindt in belangrijke mate
plaats tijdens de vergaderingen van de verschillende overleggroepen van het GNMI-Netwerk, maar ook op de digitale fora van het GNMI-Netwerk. Daarnaast ontvingen de
leden van de Contactgroep Openbaar Vervoer, de Contactgroep Fiets, de Contactgroep Parkeren en de Contactgroep Verkeersveiligheid periodiek een nieuwsbrief.
In de Netwerkbulletins worden voor iedere Contactgroep de meest recente discussies in het GNMI-Netwerk weergegeven aangevuld met de laatste ontwikkelingen op het
vakgebied, uiteenlopend van aankondigingen van Europese subsidietrajecten tot de herinrichtingsplannen voor een stationsgebied, de ombouw naar fietsstraten, nieuw
parkeerbeleid van een gemeente of de aankondiging van verkeersveiligheidsmaatregelen in een stad of regio. In het jaar 2018 zijn er in totaal 37 edities van de nieuwsbrief
verzonden aan de leden.
De website vormt de basis voor de externe communicatie van het GNMI. Op de nieuwspagina maken we melding van de belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen van het
GNMI en kunnen bezoekers algemene informatie over het GNMI, waaronder een overzicht van de aangesloten gemeenten. In 2018 is daarnaast gestart met het tonen van de
bijeenkomstenagenda, die sinds de komst van de nieuwe overleggroepen in het GNMI-Netwerk een stuk voller is geworden. In totaal is in het afgelopen jaar de website ruim
40.000 keer geraadpleegd.
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Leden
Het GNMI heeft in 2018 drie nieuwe leden mogen verwelkomen, waarmee het totale aantal betalende gemeenten uitkomt op 25. Daarnaast waren vijf gemeenten aspirantlid. De leden zorgen gezamenlijk voor de financiering en strategische aansturing van het GNMI. Met de aspirant-leden werden gemaakt over de termijn van omzetting van het
aspirant-lidmaatschap naar lidmaatschap. De leden en de aspirant-leden zijn de dragende gemeenten van het GNMI.
Naast leden en aspirant-leden kende het GNMI ook een groot aantal andere gemeenten dat participeert in het GNMI-Netwerk. Deze gemeenten maken kennis met het GNMI
en dragen bij aan de kennisuitwisseling tussen de gemeenten en met de andere stakeholders. De participerende gemeenten worden in een later stadium gevraagd om ook
toe te treden tot de verenging.
Het GNMI-Netwerk is in 2018 gestart met de 23 gemeenten die op dat moment lid of aspirant-lid waren. In een jaar tijd is het GNMI-Netwerk gegroeid met 28 gemeenten tot
een totaal van 50 participerende gemeenten aan het einde van het jaar.

Lid

Aspirant-lid

Participant

Financier en sturing

Overweegt lidmaatschap

Nog geen lid of aspirant-lid

Alkmaar

Gouda

Doetinchem

Amsterdam

Schiedam

Almelo

Groningen

's-Hertogenbosch

Berkelland

Utrecht

Almere

Haarlem

Maassluis

Bergen op Zoom

Waalwijk

Alphen a/d Rijn

Hengelo

Moerdijk

De Bilt

Werkendam

Amersfoort

Hilversum

Zaanstad

Delft

Zeist

Apeldoorn

Leeuwarden

Dinkelland & Tubbergen

Zoetermeer

Arnhem

Leiden

Emmen

Zwolle

Barneveld

Lelystad

Den Haag

Breda

Nijmegen

Helmond

Deventer

Sittard-Geleen

Houten

Dordrecht

Tilburg

Maastricht

Eindhoven

Venlo

Montferland

Enschede

Rotterdam

Gemeenten aangesloten bij het GNMI-Netwerk in 2018 naar lid, aspirant-lid en participant. Het GNMI-Netwerk is gedurende het jaar gegroeid van 23 tot 50 gemeenten aan het einde van 2018.
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Organisatie
De kaders en strategie van het GNMI worden bepaald door het Algemeen Bestuur (na de formalisatie op 22 december 2018 hernoemd tot de Algemene Vergadering). Deze
wordt gevormd door de wethouders met mobiliteit in de portefeuille van de gemeenten die lid zijn. Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 het besluit genomen over de
naamswijziging van VOC naar GNMI, de formalisatie van de vereniging, nieuwe statuten en de contributie voor 2019. De tactische besluitvorming van het GNMI vindt plaats
in het Dagelijks Bestuur. In 2018 heeft gelijk oplopend met de verkiezingen voor de gemeenteraden en vorming van de nieuwe colleges de verkiezing van het Dagelijks
Bestuur plaatsgevonden. Ed Rentenaar (Lelystad), Mario Jacobs (Tilburg) en Rik van der Linden (Dordrecht) zijn herkozen. Jannie Visscher (Eindhoven) nam afscheid van het
Dagelijks Bestuur omdat zij niet werd herkozen tot wethouder door de vorming van een nieuwe coalitie. Ed Rentenaar is daarnaast herkozen tot voorzitter van het Dagelijks
Bestuur en het Algemeen Bestuur van het GNMI. Het secretariaat bestond in 2018 uit secretaris Arthur ter Weeme, beleidsadviseur Alex Mink en in het najaar van 2018 in
het jaar is daar Eugène van de Poel als senior beleidsadviseur bij gekomen.

Ed Rentenaar (voorzitter), Mario Jacobs, Rik van der Linden, Jannie Visscher (tot halverwege het jaar) vormden in 2018 het Dagelijks Bestuur van het GNMI
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