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 Agenda Economic Board G&V 

d.d. 21 september 2017 

 

 

Geachte dames, heren, 

 

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de Economic Board Gooi en Vechtstreek d.d. 

donderdag 21 september a.s. van 15.30 – 17.00 uur. De vergadering vindt plaats in het Raadhuis 

van Hilversum, B&W-kamer, (Dudokpark 1, Hilversum). De agenda is als volgt: 

 

1. Opening en mededelingen 

- Nieuwe leden 

- Communicatie 

 

2. Verslag vorig vergadering d.d. 20 april 2017 

./.  Conceptverslag Economic Board Gooi en Vechtstreek d.d. 20 april 2017. 

 Ter vaststelling 

 

3. Werkgelegenheid in de zorg 

./. Memo over voortgang project werkgelegenheid in de zorg.  

 Ter kennisname 

 

4. Opdracht werkgeversdienstverlening 2018 e.v.  

./. De Economic Board wordt gevraagd input te leveren voor de opdracht werkgeversdienst-

verlening. Hans Uneken, strategisch manager Regio Gooi en Vechtstreek,  

licht de opdracht toe (bijlagen zijn vertrouwelijk). 

Ter advisering 

 

5. Presentatie doorontwikkeling toerisme in Gooi en Vechtstreek 

In de Boardvergadering van 20 april jl. is afgesproken dat de Board wordt geconsulteerd over 

de doorontwikkeling van toerisme in Gooi en Vechtstreek. 

Presentatie Mariëtte Zivkovic-Laurenta op basis van de adviesrapportage van Amsterdam 

Marketing. 

 Ter advisering 

 

6. Startup in Residence 

./. Het Ministerie van Economische Zaken wil met Regio Gooi en Vechtstreek een pilot uitvoeren: 

Startup in Residence. In bijgaande notitie wordt dit nader toegelicht.  

De Board wordt gevraagd mee te denken over een kansrijke ‘maatschappelijke opgave’ / casus.  
Ter advisering 
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7. Evaluatie Board 

De Economic Board Gooi en Vechtstreek is in 2016 gestart met een nieuwe werkwijze. Dit heeft 

tot verschillende resultaten geleid. Allereerst is de Regionaal Economisch Uitvoeringsagenda 

uitgebracht, met speerpunten voor de regionale economie. Daaropvolgend zijn projecten 

gestart. Zo is het leegstandsproject afgerond met pilots en een adviesrapportage, die nu in 

verschillende gemeenten vruchten afwerpt. Ook is Present Your Startup georganiseerd, en zijn 

hieruit lessen getrokken die zijn vertaald in het regionale startup programma Growth Matters. 

Momenteel loopt het project Werkgelegenheid in de zorg. Daarnaast treedt de Economic 

Board op als adviseur en klankbord.  

Op 16 november a.s. vergadert de Economic Board met de wethouders economie. Mede in 

aanloop naar dit overleg bespreekt de Board haar voortgang, ontwikkeling en rol. 

Ter bespreking 

 

8. MIRT 

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De Economic Board 

Gooi en Vechtstreek is in 2016 geconsulteerd over het onderzoek naar de bereikbaarheid van 

Gooi en Vechtstreek. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben een standpunt bepaald 

over de gewenste oplossingsrichting, dit valt te lezen 

op: https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/fysiek/fysiek-

domein/mirt/2017-06-26-rib-mirt-standpuntbepaling.pdf. Ter vergadering wordt u ingelicht 

over de stand van zaken. 

Ter informatie 

 

9. Actualiteiten en w.v.t.t.k 

- Verkenning MKB doorstart, Kredietunie, Startup Utrecht en innovatiefonds 

- Vergadering 16 november 2017 met wethouders economie en Ministerie van Economische 

Zaken 

 

10. Rondvraag en sluiting 

 

 

 

Hoogachtend, 

Pieter Broertjes 

Voorzitter Economic Board Gooi en Vechtstreek 
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