
 
Economie en MRA  

REGIOPODIUM#4 
Wanneer: donderdag 22 juni 2017 

Tijd: 18.00-19.30 uur 

Waar: Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, te Bussum 
 

Het Regiopodium is het platform voor raadsleden en bestuurders om informatie uit te wisselen over 

lokale en (boven)regionale ontwikkelingen. 
 

Metropoolregio Amsterdam 

Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Begin 2016 is met MRA-

partners een gezamenlijke Actie-agenda 2016-2020 

opgesteld. De hernieuwde ambitie en het opheffen van de 

Stadsregio gaf aanleiding om de governance van het 

informele samenwerkingsverband te verbeteren. 

Betrokkenheid van Raden en Staten vormt hierbij een 

belangrijk uitgangspunt. Arjen Overbeek, Coördinator 

contacten Raden en Staten, MRA bureau, geeft een 

presentatie over de rol van Raden en Staten in de 

Metropoolregio Amsterdam. 

Maandelijks verschijnt er een informatiebericht voor Raden en Staten.  

 

Economie in Gooi en Vechtstreek 

De economie in Gooi en Vechtstreek staat onder druk. Het aantal banen en bedrijfsvestigingen 

neemt af vanwege digitalisering, globalisering en concurrentie van andere steden. Zoals uit het 

economisch analyserapport van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam blijkt, kent Gooi en 

Vechtstreek al meer dan 15 jaar een werkgelegenheidskrimp met een lichte economische groei. Die 

krimp doet zich in alle sectoren voor, behalve in de zorgsector. Gooi en Vechtstreek is een 

aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren, maar staat voor grote uitdagingen. De 

arbeidsmarkt, het kennisklimaat en de economie blijven de komende jaren veranderen. Daarnaast 

hebben gemeenten de taak om mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een beperking 

aan het werk te helpen. Voldoende werkgelegenheid en in onze regio groei van de werkgelegenheid 

is daarvoor een voorwaarde. Deze ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke strategie en 

investeringen in het vestigingsklimaat.  

 

Programma  

Tweede etage van het Regiokantoor:  

 

18:00 uur Opening  

18:10 uur Raden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA ) door Arjen Overbeek, 

Coördinator contacten Raden en Staten, MRA bureau.    

18:40 uur Economie in Gooi en Vechtstreek 

Sessie 1: Integraal beleidskader arbeidsmarkt & economie 

Sessie 2: Werklocaties in Gooi en Vechtstreek    

19:30 uur Afsluiting met een drankje  

Graag vóór 19 juni aanmelden bij 

regiopodia@regiogv.nl 

17.0006895 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/pagina/20170226-mra-agenda
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20170403-maandelijks-mra-raads-en-statenledenbericht

