
 
 
 
 
 
  
 
 

#1 Versie 16 januari 2023 
 

In dit document vindt u het concept-addendum voor de Voortzetting van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe 
je dat’. Dit addendum hoort bij het plan waarin we volgende stap uitleggen. Dat staat hier. 
 
Het ondertekenen van het addendum kent twee varianten: formeel en feestelijk. 
 
Feestelijke tekenen - Zo doen we dat 
Op 19 januari 2023 in de middag organiseren we een feestelijk ondertekenmoment in 's-Hertogenbosch. We 
maken een ondertekenbord, dat door elke voorzetter en nieuwe toetreder kan worden ondertekend. Lukt het 
niet om op 19 januari aanwezig te zijn, dan vinden we dat heel jammer, maar kan ook een plaatsvervanger 
tekenen in opdracht van de bestuurder. Het programma voor 19 januari vindt u hier. Uiteraard is er ook een 
fotomoment gepland en wordt het moment gefilmd. 
 
Formeel tekenen - Zo doen we dat 
>> Hieronder staat de conceptversie van het addendum. Dat wil zeggen: de tekst is definitief, maar we weten 
nog niet bij elke Partij precies wie er namens die Partij tekent. Ook hebben we nog niet van elke Partij een 
definitief antwoord op de vraag of ze voortzetten. En we zijn nog met een aantal partijen in overleg over 
toetreding. Dit document is wel zo actueel mogelijk. Het wordt ook telkens bijgewerkt, dus hier staat de 
definitieve versie. 
>> Check daarom svp goed of uw Partij goed staat vermeld en of de naam van de ondertekenaar klopt en mail 
eventuele correcties aan jan-willem@future-city.nl en zoe@future-city.nl. 
>> We ontvangen graag uiterlijk 10 januari de definitieve gegevens. 
>> Onderaan het addendum komt voor elke Partij een blad dat in tweevoud 'nat' moet worden ondertekend . 
Dat kan op 19 januari tijdens het feestelijk ondertekenmoment (we hebben daar uiteraard ook een exemplaar 
liggen voor iedereen). 
>> Lukt het niet om op 19 januari aanwezig te zijn, dan kan het ook worden opgestuurd. Download dan het 
document op deze pagina (uiterlijk 18 januari staat op deze site de definitieve versie het addendum) en stuur 
het graag aangetekend en uiterlijk 31 januari in tweevoud nat ondertekend op naar: Future City Foundation, 
tav Zoë Spaaij, Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort. Let op, voor elke ondertekende partij staat er dan een 
apart blad in het addendum, u hoeft alleen dat te ondertekenen en in tweevoud op te sturen. 
>> Als we alle ondertekende bladen hebben ontvangen, sturen we de hele bundel op naar het Ministerie van 
BZK dat de publicatie in de Staatscourant verzorgt. 
 
Wie tekent? 
Graag horen we wat de formele naam (dus bijv. Stichting Future City of Gemeente ‘s-Hertogenbosch) van de 
organisatie is en de naam (titel -indien gewenst-, voornaam, voorletters, achternaam en functie van de persoon 
die tekent (dus bijvoorbeeld drs. Y.C. Kemmerling, voorzitter).  
Dit horen we graag uiterlijk 10 januari 2023, maar liever eerder. 
Bij nieuwe toetreders tekent een bestuurder: 
>> Vanuit gemeenten is het gebruikelijk dat een wethouder of burgemeester tekent. 
>> Vanuit het bedrijfsleven en overige organisaties is het logisch dat een directeur of voorzitter tekent of 
iemand anders die tekenbevoegd is. 
Bij voortzetters mag ook een directeur die tekenbevoegd is, tekenen. 
We hebben daarbij het volgende nodig: 
>> Voorletters, achternaam en functie. 
>> Formele naam van uw organisatie (met rechtsvormaanduiding). 
>> Logo van uw organisatie (in vector-bestand: .eps, .ai, .svg – geen jpg/png) voor het logobord. Hier vindt u 
een overzicht van de logo’s van bestaande partners van beide City Deals die we gebruiken. Klopt uw logo niet, 
of staat het er niet bij omdat u nieuwe Partij bent, stuur ons dan uw logo op. 
 
Als er vragen zijn, horen we het graag via mail. 
Jan-Willem Wesselink - jan-willem@future-city.nl ~ Zoë Spaaij - zoe@future-city.nl 
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