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VERSLAG 

Overleg Economic Board Gooi en Vechtstreek 20 april 2017 

 

Algemeen 

Omschrijving Contactpersoon Marijn den Uijl 

E-mail m.denuijl@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 17.0010979 

 

Opening en mededelingen  

Inhoud  

- Steunbetuiging Nieuwe Hollandse Waterlinie: Regionale bestuurders van gemeenten, 

waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben 

tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april 2017 in fort Voordorp hun steunbetuiging voor 

de UNESCO nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd. 

- De stukken van de Economic Board Gooi en Vechtstreek staan op de website van Regio Gooi en 

Vechtstreek, toegankelijk voor alle geïnteresseerden. 

 

Verslag vorige vergadering d.d. 1 februari 2017 

Inhoud 

Zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

Werkgelegenheid in de zorg 

Inhoud 

Het Rijk heeft de gemeenten in Gooi en Vechtstreek een gezamenlijke subsidie van incidenteel € 7,8 
miljoen verleend om de werkgelegenheid van (voormalige) thuiszorgmedewerkers te stimuleren. 

Deze subsidie wordt de huishoudelijke hulp toelage (HHT) genoemd. In het portefeuillehouders-

overleg sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek hebben de gemeenten afgesproken om 

gezamenlijk invulling te geven aan de uitvoering van de HHT.  

Per 1 april 2016 zijn de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes gestart 

met het project Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Het doel van dit project is de particuliere vraag 

naar huishoudelijke hulp te stimuleren om zo de werkgelegenheid voor (voormalige) huishoudelijke 

hulpen te vergroten. In onze regio werkt de HHT onder de naam ‘Schoonthuis’. 
Met het Zorgbanenpact beschrijven we concrete maatregelen, waarmee we:  

1. De (arbeidsmarkt)positie van zorgmedewerkers versterken.  

2. Werkgelegenheid in de zorg stimuleren.  

3. Bevorderen dat aanbieders adequate zorg kunnen blijven bieden aan inwoners met een  

    zorgvraag.  

Samengevat gaat het om de volgende concrete maatregelen:  

1. We zetten het succes van schoonthuis voort.  

2. We scholen (potentiële) zorgmedewerkers om, zodat hun arbeidsmarktpositie wordt versterkt en 

    zodat er een match ontstaat tussen (potentiële) zorgmedewerkers en beschikbare vacatures.  

3. We zorgen voor een betere aansluiting tussen het opleidingsaanbod in onze regio en de vraag op 

   de arbeidsmarkt.  

4. We stimuleren aanbieders om - in het belang van meer werkgelegenheid - werk anders te  

    organiseren. Bijvoorbeeld door de inzet van meer ondersteunende functies.  

5. We voeren een campagne uit, wat gericht is op imagoverbetering van de zorgsector.  Dit om de  

    sector aantrekkelijk te maken voor jongeren en nieuwe instromers.  
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Voortgang themagroep innovatiefonds 

Inhoud 

De afgelopen periode heeft de themagroep startups verschillende gesprekken gevoerd over de 

versterking van het investeringsklimaat in Gooi en Vechtstreek (o.a. InnovationQuarter, Brabantse 

Ontwikkelingsmaatschappij, provincie Noord-Holland). De voortgang is in de vorige 

boardvergadering toegelicht. Hierna zijn ondernemers en investeerders bevraagd over waar zij 

denken dat de investeringsbehoefte ligt. Die ligt, zoals verwacht, bij de eerste € 100.000 tot  

€ 500.000. Provincie Noord-Holland is bezig met een investeringsfonds; bekeken wordt hoe Gooi en 

Vechtstreek haar kernkwaliteiten daaraan kan verbinden. De onderscheidende sector is digitale 

media en de toepassingen in bijvoorbeeld de zorg en toerisme. In 2016 is de Kredietunie Gooi & 

Vechtstreek opgericht: https://www.kredietuniegooienvechtstreek.com/. Kredietunie Gooi & 

Vechtstreek richt zich met name op MKB bedrijven gevestigd in de regio Gooi en Vechtstreek met 

een kredietvraag tussen de € 50.000 en € 250.000. De kredietunie is niet bedoeld voor starters. Het 
betreft bestaande ondernemers die hun onderneming willen versterken of hun activiteiten willen 

uitbreiden en daarvoor kennis en/of coaching en financiering nodig hebben. De Kredietunie krijgt 

weinig aanvragen, terwijl wel is geconstateerd dat er een financieringsbehoefte is. Er wordt gekeken 

hoe verschillende initiatieven elkaar kunnen versterken.  

 

Ten aanzien van het innovatiefonds is het advies om te richten op een duidelijke scope en inzet op 

sterke punten (onderscheidend vermogen). Uit de verkenning komt naar voren dat het belangrijk is 

om een ecosysteem te creëren, waar ondernemers zich thuis voelen. Dat zit niet alleen in 

financieringsmogelijkheden, maar ook in werkplekken, bereikbaarheid, dienstverlening en human 

capital. Edmond Hilhorst verwijst naar Health Valley waar sterke partnerschappen ontstaan. Dit 

begint een gezondheidsbroedplaats te worden. Op mediavlak zou dat ook kunnen.  

 

Actualiteiten W.v.t.t.k. 

Inhoud 

- Volgend overleg wordt gesproken over de ontwikkeling van toerisme in Gooi en Vechtstreek. 

 

 

Actielijst 

1.  Mariëtte Zivkovic-Laurenta stuurt Edmond Hilhorst informatie over de Floriade 

 

https://www.kredietuniegooienvechtstreek.com/

