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Gezamenlijke opgaven 
Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer. Een groot deel van de maatschappelijke opgaven 
spelen op meerdere schaalniveaus en tussen verschillende overheden en partners. Deze opgaven 
zijn alleen op te lossen door als één overheid samen te werken met de inwoners in onze regio, 
waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt. Dit document is een ambtelijk advies van de 
gemeentesecretarissen en de directie van de Regio.  
  
Met de regionale samenwerkingsagenda pakken de regiogemeenten opgaven aan die we afzonderlijk 
niet kunnen realiseren.  
 
Opgaven van Gooi en Vechtstreek  
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 1. Optimaal benutten van het economisch potentieel van Gooi en Vechtstreek 

2. Een bereikbare regio voor inwoners en bedrijven 

3. Behoud en versterking van het landschap en cultuur(historie)  

4. Op naar een energieneutrale en circulaire regio 

5. Een complete woningmarkt 
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 6. Samen voor gezond 

7. Versterking van de positie van inwoners bij zorg en ondersteuning 

8. Potentie van de arbeidsmarkt benutten 

9. Problematische schulden voorkomen  

10. Meer welzijn, minder zorg 

 

Prioriteren van opgaven 

Bij alle opgaven is het van belang samen te werken. Tegelijkertijd zien wij dat het noodzakelijk is voor 
de regionale bestuurskracht om de gezamenlijke opgaven te prioriteren. Wat moet nu en wat kan nog 
wachten? Ambtelijk adviseren wij om die reden de aankomende bestuursperiode de opgaven  
economie, bereikbaarheid, wonen en landschap centraal te stellen in de regionale samenwerking. De 
afgelopen periode heeft er wel plan-, visie- en agendavorming plaatsgevonden, maar juist in de 
uitvoering en op de randvoorwaarden schieten de gemeenten nog tekort. Dit is minder het geval voor 
de opgaven in het sociaal domein - waar de gemeenten al een lange geschiedenis van samenwerking 
kennen – en juist focussen op het versterken en verbinden van de uitvoering.  
 
Om Gooi en Vechtstreek een aantrekkelijke woon-werk-regio te laten blijven dan moeten de 
gemeenten voortgang boeken op de ruimtelijk economische opgaven binnen de gedeelde 
landschappelijke waarden. Dit vraagt lokaal om regionaal besef en solidariteit tussen de gemeenten. 
Het is van belang gezamenlijk tot heldere keuzes te komen ten aanzien van ruimtelijke en 
economische maatregelen, waarbij de verschillende lokale belangen op een evenwichtige wijze aan 
bod komen. Wij adviseren de gemeenten om deze keuzes te maken in 2018 en 2019 in het kader van 
de omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek 2040.     
        

Onderbenut economisch potentieel  

De condities om te wonen, te werken en te recreëren zijn in Gooi en Vechtstreek uitstekend. Als gebied 
zijn we door de ligging tussen Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht een belangrijk 
verbindingspunt in de Randstad. Wel is sprake van onderbenut economische potentieel. De economie 
presteert hier minder dan mogelijk, en regionale condities voor ondernemerschap dienen te worden 
verbeterd. Tot 2040 staan er 25.000 arbeidsplaatsen op het spel. De potentie die er is, willen en 
moeten we beter benutten door een gezamenlijke strategie en gezamenlijke investeringen. Wanneer 
de regionale condities verbeteren, is de kans groot dat er ook meer economische groei en 
werkgelegenheid wordt gerealiseerd. Uit het onderzoek blijkt dat het onbenut potentieel in deze regio 
tot 2040 goed is voor zeker 11.000 banen. Zonder gericht beleid op het verbeteren van deze regionale 
condities wordt dit potentieel niet gerealiseerd. Denk hierbij aan ruimte voor werken (visie op 
werklocaties), talent, valoriseren van kennis, experimenteerruimte, goede bereikbaarheid, betaalbare 

https://www.regiogv.nl/programmas/samenwerking/
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woningen en een goede woonomgeving, toegang tot kapitaal, relevante netwerken en 
internationalisering. 
 

Een bereikbare regio 

Voorgaande betekent dat gemiddeld 1.200 arbeidsplaatsen per jaar verloren gaan. Toch is dat 
nauwelijks zichtbaar in de relatief lage werkloosheidscijfers en de relatief hoge arbeidsparticipatie in 
Gooi en Vechtstreek. De oplossing voor deze paradox is duidelijk: inwoners zoeken werk buiten de 
regio en pendelen daarvoor naar Amsterdam/Schiphol, Almere, Amersfoort en Utrecht. Er is sprake 
van een kwalitatieve mismatch tussen woon- en werkplekken. Daarmee is de regio kwetsbaar voor 
ontwikkelingen buiten de regio. Een bredere basis van de werkgelegenheid in Gooi en Vechtstreek kan 
de uitgaande pendel doen verminderen. 
 
Het MIRT Oostkant Amsterdam laat zien dat een toenemende ruimtelijke spreiding van wonen en 
werken leidt tot een toenemende druk op het gehele mobiliteitssysteem met negatieve gevolgen voor 
de bereikbaarheid van woon- en werklocaties. Met de regiogemeenten, het Rijk, de provincies Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland en de regio Amersfoort is de gemeente erin geslaagd een 
samenhangend maatregelenpakket op mobiliteit, economie en landschap vast te stellen. In hoeverre 
alle maatregelen gerealiseerd kunnen worden is afhankelijk van vele partners. Duidelijk is dat het 
bereikbaar houden van Gooi en Vechtstreek voor inwoners en bedrijven komende periode ook een 
flinke investering gaat vragen van de gemeenten Gooi en Vechtstreek.  
 

Versterken van landschap en cultuur(historie)  

De diversiteit aan landschapstypen als de Gooise stuwwal, de open polders, de voormalige 
Zuiderzeekust en de veenplassen binnen één regio in de Randstad is uniek. De regio wordt gekenmerkt 
door enkele unieke landschappen van (inter)nationale waarde, zoals de waterlinies en de 
landgoederen en buitenplaatsen van s-Graveland. Het legt daarmee de basis voor een aantrekkelijk 
leefklimaat én (economisch) vestigingsklimaat en is van grote waarde als groenblauwe verbinder van 
Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. De kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap in Gooi 
en Vechtstreek staat echter onder druk door verstedelijking, infrastructuur, bodemdaling en 
toenemende beheerlasten. Er sprake is van onbenut potentieel van het landschap voor versterking van 
de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat. Met het landschapsbeeld Gooi en 
Vechtstreek hebben de gemeenten het landschap gewaardeerd. Dit is een eerste gezamenlijke stap 
naar het versterken van de landschappelijke en culturele kwaliteiten van dit unieke gebied. 
 

Op naar een energieneutrale en circulaire regio 

In 2014 bedroeg het totale energiegebruik in Gooi en Vechtstreek ruim 15 PetaJoule. Om deze energie 
duurzaam op te wekken zijn 19 miljoen zonnepanelen nodig. De meeste energie (ruim 70%) wordt 
gebruikt in de gebouwen waar gewoond en gewerkt wordt. Iedere gemeente en maatschappelijke 
partner in Nederland moet aan de slag met de energietransitie. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek 
kiezen ervoor om onderscheidend te zijn in de manier van samenwerken (als samenwerkende regio), 
onderscheidend door aanpak en uitstraling (nu aan de slag) en onderscheidend door een scherpe 
focus te kiezen: de energieneutrale wijk!  
 
Minder afval en meer hergebruik van grondstoffen leveren een enorme bijdrage aan het circulair 
maken van Gooi en Vechtstreek. De gemeente werkt met de regiogemeenten samen aan het circulair 
maken van de gemeentelijke inkoop, de afval- en grondstoffenstromen en het bedrijfsleven. De 
gemeente streeft in MRA-verband naar 50% circulair inkopen in 2025 en 75% afvalscheiding in 2020.  
 

Een complete woningmarkt 

Gooi en Vechtstreek is een gewilde en strategisch gelegen woonregio in de noordvleugel van de 
Randstad. Er is veel vraagdruk in vrijwel alle segmenten, in zowel de grotere als de kleine kernen. 
Hierdoor is het nieuwbouwprogramma een belangrijk sturend instrument voor de 
bevolkingsontwikkeling in een gemeente. De gemeente wil dat de woningmarkt toegankelijk is en blijft 
voor een diversiteit aan mensen. Een passend woningaanbod voor jong en oud, rijk en arm, kleine of 
grote huishoudens en goed of slecht ter been. Een toegankelijke woningmarkt is een voorwaarde voor 
een (economisch) sterke en gezonde regio. 
 

http://www.mirtoostkantamsterdam.nl/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/mirt-informatie-afronding-oostkant-amsterdam-december-2017.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/Landschapsbeeld-Gooi-en-Vechtstreek_feb2018_schermversie_150dpi.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/Landschapsbeeld-Gooi-en-Vechtstreek_feb2018_schermversie_150dpi.pdf
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Samen voor gezond 

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg 
om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter 
dat lukt. De inrichting van de fysieke ruimte is van invloed op de gezondheid en participatie van 
inwoners. De ambitie is om de omgeving zo in te richten, dat zowel via gezondheidsbescherming als 
gezondheidsbevordering,  gezondheidswinst kan worden behaald en dat ook de kwetsbare inwoners  
de gelegenheid hebben om de eigen regie te voeren binnen hun eigen mogelijkheden. Een omgeving 
met groen kan bijvoorbeeld uitnodigen tot wandelen en sporten, ontspanning geven,  
concentratieproblemen verminderen, ontmoeting stimuleren e.d.. De gemeenten, GGD, scholen, 
alcoholvertrekkers, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, eerste en tweedelijns organisaties werken 
gezamenlijk aan een gezonde leefomgeving. Niet alleen de fysieke omgeving, maar ook de sociale 
omgeving. Programma s als Rookvrij Opgroeien,  beperking (riskant) alcoholgebruik, Gezondheid in de 
Omgevingswet, valpreventie en aanpak laaggeletterdheid leveren een bijdrage om een gezonde 
leefomgeving te creëren. De  gezondheidspeiling van de GGD  geeft een objectief beeld van de 
(ervaren) gezondheid en leefstijl van inwoners in Gooi en Vechtstreek. De resultaten bieden een 
onderbouwing voor  keuzes ten aanzien van verbetering van de leefomgeving. 
 

Versterking van de positie van inwoners bij zorg en ondersteuning 

In 2015 hebben de gemeenten gezamenlijk uitvoering gegeven aan de nieuwe taken op het terrein van 
jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben met hun 
samenwerking de goede zorg en ondersteuning kunnen leveren binnen de financiële kaders van het 
Rijk. Door samen met de regiogemeenten te kiezen voor kwaliteit en keuzevrijheid voor inwoners die 
zorg en ondersteuning op maat nodig hebben. Afgelopen jaren hebben we gezien dat inwoners met de 
juiste begeleiding vanuit de gemeente heel goed zelf in staat zijn om te bepalen wat goed voor hen is: 
regie over het eigen leven. Komende periode is het van belang de positie van de inwoner in het sociaal 
domein en het medisch domein verder te versterken. Goede samenwerking tussen ziekenhuizen, 
huisartsen, zorgaanbieders, gemeenten en welzijnspartners is nodig om de inwoner echt regie te 
kunnen geven over het eigen leven en het eigen dossier.  
 

Potentie van de arbeidsmarkt benutten 

Mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt komen tegenwoordig snel weer aan het werk. 
Gemeenten hebben steeds meer inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in hun 
bijstandsbestanden. Denk aan statushouders, mensen met een arbeidsbeperking, lager opgeleiden en 
ouderen. Zij kunnen de aansluiting met de arbeidsmarkt moelijker maken en banen die bij hen 
aansluiten staan –door technologische ontwikkelingen en een hoge mate van concurrentie op deze 
banen – onder druk. In Gooi en Vechtstreek is 49% van de werkzoekenden ouder dan 50 jaar. 40% van 
de mensen met een bijstandsuitkering heeft geen startkwalificatie. Tegelijkertijd zien we in 
toenemende mate dat werkgevers moeite hebben om aan voldoende personeel te komen en een rem 
ervaren in hun groei. 
 
Het mes moet snijden aan twee kanten. Inwoners in een uitkeringssituatie moeten met de juiste 
begeleiding van de gemeente en het onderwijs zorgen dat hun competenties en vaardigheden 
aansluiten bij de eisen van werkgevers. Werkgevers moeten samen met de juiste begeleiding van 
gemeenten zorgen dat er voldoende sociale en inclusieve banen zijn voor inwoners met aan afstand 
tot de arbeidsmarkt. Door als inwoner, werkgever en gemeente samen verantwoordelijkheid te nemen 
voor sociaal werkgever- en werknemerschap kunnen we mensen in het huidige economische 
tijdsgewricht duurzaam aan het werk houden.  
 

Problematische schulden voorkomen  

In Gooi en Vechtstreek heeft één op de vijf huishoudens te maken met risicovolle schulden, 
problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Het betreft zo n 22.879 
huishoudens. Zo n 2,5% van de huishoudens met problematische schulden zit in een 
schuldhulpverleningstraject. 97,5% van de doelgroep maakt geen gebruik van (gemeentelijke) 
ondersteuning op dit gebied. Het aantal mensen met betalingsproblemen neemt jaarlijks met 6% toe. 
Schuldenproblematiek (opvang, hulpverlening, schuldsanering) kost de samenleving jaarlijks € 11 
miljard euro. Gemeenten willen het aantal mensen met problematische schulden substantieel 

terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen door beginnende schulden vroeg te 

https://www.ggdgv.nl/gp2016/
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signaleren, stapeling te voorkomen en door mensen die minder zelfredzaam zijn te ontzorgen met 
goede begeleiding.  
 

Meer welzijn, minder zorg 

Gooi en Vechtstreek is een gebied met een aantrekkelijk leefklimaat. Het voorzieningenniveau is op 
orde, maar staat wel onder druk. Vooral de ziekenhuiszorg, specialistische jeugd- en volwassenzorg, 
zoals crisisopvang en beschermd woonplekken, verdienen aandacht in de samenwerking tussen 
gemeenten. Door goed samen te werken op het in stand houden en versterken van het 
voorzieningenniveau kunnen de gemeenten de kwaliteit van leven voor inwoners op peil houden.  
 
Met het ouder van de bevolking krijgen steeds meer inwoners een chronische aandoening. 
Gezondheid gaat niet alleen om lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook om dagelijkse 
activiteiten, contacten, wonen, financiën en zingeving. Zaken die allemaal op elkaar inwerken. 
Zingeving, genieten, mee kunnen doen en wonen in een prettige en fijne buurt dragen enorm bij aan 
een positieve beleving van gezondheid. De gemeente kan met het steunen van goede algemene 
toegankelijke basisvoorzieningen in de wijk de gezondheid van inwoners positief beïnvloeden en 
daarmee dure zorg- en ondersteuningskosten voorkomen.  
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Gezamenlijke agenda 
De samenwerkingsagenda brengt voor elke bestuursperiode focus aan in de regionale 
samenwerking tussen de gemeenten. De agenda geeft de gemeente grip op wat regionaal speelt. 
Komende bestuursperiode gaan de gemeenteraden aan de slag met de samenwerkingsagenda  
2019 – 2022. Om deze agenda op te stellen lichten wij in dit hoofdstuk de koers die de gemeenten 
hebben ingezet met de samenwerkingsagenda 2015 – 2018 toe. 
 
Met de samenwerkingsagenda sturen de gemeenten op de gezamenlijke opgaven. De agenda 
beschrijft op welke terreinen de gemeenteraden samenwerken en wat zij willen bereiken 
(speerpunten). In onderliggend uitvoeringsprogramma geven de colleges aan hoe zij daar invulling 
aangeven en wat daarvoor (o.a. financiën) nodig is. Afgelopen periode hebben de gemeenten 
structureel  geïnvesteerd in de regionale samenwerking en de programmacoördinatie op het fysiek 
domein te versterkt. Dankzij deze investering kunnen de gemeenten de ingezette koers van versterkte 
regionale samenwerking voortzetten. Dit doen de gemeenten vanuit tien regionale programma s / 
portefeuilles.  
 
Tien regionale programma’s 

Programma  Bestuurlijk trekker Ambtelijk trekker 

1. Verbinding Algemeen bestuur Gemeentesecretarissen 

2. Bescherming en opvang Portefeuillehouders Directeuren sociaal domein 

3. Cultuur en recreatie  Portefeuillehouders Directeuren fysiek domein 

4. Economie en innovatie Portefeuillehouders Directeuren fysiek domein 

5. Gezondheid en ondersteuning Portefeuillehouders Directeuren sociaal domein 

6. Jeugd en onderwijs Portefeuillehouders Directeuren sociaal domein 

7. Milieu en duurzaamheid Portefeuillehouders Directeuren fysiek domein 

8. Ruimte en mobiliteit Portefeuillehouders Directeuren fysiek domein 

9. Participatie en inkomen Portefeuillehouders Directeuren sociaal domein 

10. Wonen Portefeuillehouders Directeuren fysiek domein 

 

Verbinding 

Het programma verbinding valt onder directe verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. In het 
programma zijn projecten en netwerken opgenomen die portefeuille-overstijgend zijn: zij raken 
meerdere programmaonderdelen en vaak ook het sociaal en fysiek domein. Onder het algemeen 
bestuur vallen de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022, de 
omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek 2040, de invoering van de Omgevingswet, de samenwerking 
binnen de Metropoolregio Amsterdam en de realisatie van een gebundeld vervoersnetwerk.  
 
Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022  
De samenwerkingsagenda brengt voor elke bestuursperiode focus aan in de regionale samenwerking 
tussen de gemeenten. De agenda geeft de gemeente grip op wat regionaal speelt. De gemeente 
borduurt in de samenwerkingsagenda 2019 – 2022 voort op de koers die de gemeenten hebben 
ingezet met de samenwerkingsagenda 2015 – 2018. 

Planning  2018 – 2019  
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA + inwonerbijdrage RSA 
Vaststelling door Gemeenteraden  
Bestuurlijk trekker Algemeen bestuur  
Ambtelijk trekker Secretarissenoverleg  
 
Omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek 2040 
De gemeente gaat samen met de regiogemeenten in 2018 en 2019 aan de slag met het 
toekomstbeeld voor Gooi en Vechtstreek 2040. Samen geven we antwoord op de grote gezamenlijke 
opgaven op economie, landschap, wonen, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, gezondheid, 
klimaatverandering, natuur, zorginfrastructuur, veiligheid en cultuur en erfgoed. De gezamenlijke 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/RSA-22-maart-2016-met-amendementen-in-rood_S_15.0007464_13.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/RSA-22-maart-2016-met-amendementen-in-rood_S_15.0007464_13.pdf


7 
 

omgevingsvisie is bepalend voor het gezamenlijke ambitieniveau en de bestuurskracht van de 
gemeenten Gooi en Vechtstreek en vormt het intergemeentelijk deel van de omgevingsvisie van de 
gemeente.  

Planning  2018 – 2019  
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA + inwonerbijdrage RSA  

Voor inzet en capaciteit gemeenten is aanvullende financiering 
afhankelijk van lokale situatie 

Vaststelling door Gemeenteraden  
Bestuurlijk trekker Algemeen bestuur  
Ambtelijk trekker Secretarissenoverleg  
 
Bestuurskracht Gooi en Vechtstreek 
In Gooi en Vechtstreek wordt al jaren gesproken over bestuurskrachtversterking en de bestuurlijke 
indeling van de regio. De provincie heeft in 2017 besloten tot het starten van de procedure voor 
gemeentelijke herindeling om in Gooi en Vechtstreek te komen tot drie gemeenten. Dit is volgens de 
provincie nodig om de lokale en regionale bestuurskracht te versterken. Komende bestuursperiode 
stemmen de gemeenten af over de bestuurskracht in Gooi en Vechtstreek.   

Planning  2018 – 2019  
Financiering Afhankelijk van ambitieniveau en provinciale ontwikkelingen 
Vaststelling door Gemeenteraden  
Bestuurlijk trekker Algemeen bestuur  
Ambtelijk trekker Secretarissenoverleg  
 
Metropoolregio Amsterdam 
De gemeenten Gooi en Vechtstreek vormen één deelregio binnen het netwerk Metropoolregio 
Amsterdam. Deelname (financiering en inhoudelijke voorbereiding) loopt via Regio Gooi en 
Vechtstreek. Vanuit het algemeen bestuur van de Regio worden portefeuillehouders afgevaardigd 
voor het platform economie, het platform ruimte, de portefeuillehoudersoverleggen bouwen & wonen, 
duurzaamheid en metropolitaan landschap. Ook vaardigt het algemeen bestuur drie deelnemers af 
voor de regiegroep (regiovoorzitter) en voorgenoemde afgevaardigden voor het platform economie 
en ruimte.  

Planning  Afhankelijk van looptijd van deelname aan MRA convenant 
Financiering  Regiobegroting (inwonerbijdrage MRA) 

Aanvullende financiering afhankelijk van ambitieniveau MRA agenda, 
dit in aansluiting bij uitvoeringsprogramma 

Vaststelling door Afhankelijk van onderwerp / dossier 
Bestuurlijk trekker Algemeen bestuur  
Ambtelijk trekker Secretarissenoverleg  
 
Een gebundeld vervoersnetwerk 
De bereikbaarheidsopgave van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek is enorm. De omvang van de 
opgave vraag om een gezamenlijke en integrale aanpak. Verbinding tussen verschillende 
vervoerssystemen (openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en particulier en zakelijk vervoer) is 
noodzakelijk. Gemeenten willen in de periode 2018 - 2021 samen met relevante stakeholders 
experimenteren met nieuwe vervoersconcepten die kunnen leiden tot een gebundeld vervoersnetwerk 
in Gooi en Vechtstreek.  

Planning  2018 – 2022 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA (projectcoördinatiegelden) 

Financiering experimenten afhankelijk van ambitieniveau  
Vaststelling door Colleges 
Bestuurlijk trekker Algemeen bestuur 
Ambtelijk trekker Secretarissenoverleg 

 
 
 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/
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Bescherming en opvang 

Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, 
dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Vaak problemen die met elkaar 
samenhangen en elkaar versterken. De inzet vanuit de gemeenten in Gooi en Vechtstreek is dat wij 
niemand uit het oog verliezen door te werken aan echte betrokkenheid en vertrouwen. Vanuit de 
Regio geven de centrumgemeente en regiogemeenten gezamenlijk uitvoering aan de bescherming 
en opvang van de meest kwetsbare inwoners. Een unieke samenwerking op de uitvoering van 
centrumgemeente taken in Nederland! 
 
Ambulante crisiszorg 24/7 
Na een melding van (zorgen over) huiselijk geweld, verwardheid, psychiatrie, verslaving en 
aanverwante problematiek treedt de gemeente 24 uur per dag adequaat op door de juiste hulp in te 
zetten en te zorgen dat de situatie niet verder escaleert. GGZ Centraal en Veilig Thuis Gooi en 
Vechtstreek geven gezamenlijk uitvoering aan de gebundelde ambulante crisiszorg voor volwassenen 
en jeugdigen.  

Planning  2018 – 2020 
Financiering  Regiobegroting (centrumgemeente middelen maatschappelijke opvang 

en vrouwenopvang) 
Regiobegroting (inwonerbijdrage Veilig Thuis) 

Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders bescherming en opvang 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 
 
Beschermd en veilig thuis wonen 
De gemeenten willen dat inwoners zo lang als mogelijk en zo zelfstandig als mogelijk beschermd en 
veilig thuis wonen. Ook als er 24/7 toezicht nodig is. Inwoners moeten lokaal in de wijk beschermd 
kunnen wonen.  

Planning  2018 – 2022 (doorlopend) 
Financiering  Regiobegroting (centrumgemeente middelen maatschappelijke opvang 

en vrouwenopvang) 
Regiobegroting (inwonerbijdrage Veilig Thuis) 

Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders bescherming en opvang 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 
 
 
Versterkte procesregie 
Doel is het voorkomen van gedwongen hulpverlening aan jeugdigen door in samenwerking met het 
gezin (versterkte) procesregie te voeren. Binnen de pilot worden hiervoor de juiste randvoorwaarden 
bij de uitvoeringsdiensten gerealiseerd en zetten we in op deskundigheidsbevordering bij de 
uitvoerende medewerkers.  

Planning  2018 
Financiering  Regiobegroting (centrumgemeente middelen maatschappelijke opvang 

en vrouwenopvang) 
Regiobegroting (inwonerbijdrage Veilig Thuis) 

Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders bescherming en opvang 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 
 
Preventie en vroegsignalering 
De gemeenten willen kwetsbare inwoners, de sociale omgeving en professionals voldoende toerusten 
om signalen van ernstige problemen tijdig te herkennen en erkennen. Zo kan worden voorkomen dat 
problemen verergeren en mogelijk tot een crisis leiden. 

Planning  2018 
Financiering  Regiobegroting (centrumgemeente middelen maatschappelijke opvang 

en vrouwenopvang) 
Regiobegroting (inwonerbijdrage Veilig Thuis) 

Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 



9 
 

Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders bescherming en opvang 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 
 
Sluitende aanpak 
Bij problemen als overlast, huiselijk geweld, kindermishandeling, verwardheid, dakloosheid, verslaving 
en psychische problemen is de gemeente als gesprekspartner in beeld. Er is sprake van één 
gezamenlijke sluitende aanpak met een passende inzet van zorg, ondersteuning en/of straf. Het is 
een aanpak op maat die mensen zo vroeg mogelijk, gericht en in samenspraak met de sociale 
omgeving ondersteunt op alle levensgebieden.  

Planning  2018 – 2022 (doorlopend) 
Financiering  Regiobegroting (centrumgemeente middelen maatschappelijke opvang 

en vrouwenopvang) 
Subsidie ZonMw 

Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders bescherming en opvang 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 
 
Voldoende passende opvang 
Gezamenlijk willen de gemeente voldoende opvangcapaciteit voor vrouwen en dak- en thuislozen 
realiseren. Door te zorgen dat mensen in de eigen wijk beschermd kunnen worden kan de doorstroom 
worden bevorderd 

Planning  2018 – 2022 (doorlopend) 
Financiering  Regiobegroting (centrumgemeente middelen maatschappelijke opvang 

en vrouwenopvang) 
Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders bescherming en opvang 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 
 
 

Cultuur en recreatie  

Van oudsher is Gooi en Vechtstreek, als groenblauwe oase tussen grote steden, een aantrekkelijke 
plek om te wonen en te bezoeken en. Gooi en Vechtstreek wordt gekenmerkt door unieke 
landschappen, cultuur en erfgoed. Dit zijn belangrijke dragers van het gebied en moeten worden 
versterkt om de kwaliteit te behouden en te verhogen. Inwoners genieten van de natuur, cultuur en 
het voorzieningenniveau. 
 
Cultuureducatie met kwaliteit 
Realiseren van vierjarige ontwikkeling van cultuureducatie in Gooi en Vechtstreek. Daarbij staat de 
vraag van de scholen voorop en het bestaande aanbod is uitgangspunt. 

Planning  2017 – 2022 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 

Fonds Cultuurparticipatie/Plein C (subsidie) 
Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders cultuur en recreatie 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
 
Infrastructuur cultuur en erfgoed 
Een regioconservator is aangesteld die verbinding, (digitale)toegankelijkheid en presentatie van 
collecties realiseert. Hiervoor zijn kwaliteitsbeelden ontwikkeld voor het toekomstige regionale 
omgevingsbeeld die op elkaar aansluiten. Er is een verkenning uitgevoerd naar een relevante 
gezamenlijke organisatievorm en backoffice. In 2018 moeten keuzes worden gemaakt over het 
vervolg van deze verkenning. 

Planning  2017 – 2019 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 

Mondriaanfonds (subsidie) 
Vaststelling door Colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders cultuur en recreatie 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
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Routebureau 
In Gooi en Vechtstreek is het fijn recreëren, zowel door inwoners als bezoekers. Om het beheer en 
onderhoud van het recreatieve routenetwerk (fietsknooppuntennetwerk, kanoroutenetwerk, 
sloepennetwerk en toekomstig wandelnetwerk) te behouden en versterken wordt verkend hoe een 
regionaal routebureau kan worden opgericht.  

Planning  2017 – 2018 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders cultuur en recreatie 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
 
Floriade 2022 
In 2022 vindt in Almere de Floriade plaats met het thema Growing Green Cities . De gemeenten in 
Gooi en Vechtstreek verkennen de mogelijkheid om met de waardevolle combinatie van landschap, 
cultuur en erfgoed in te spelen op de Floriade. Er wordt een kosten-baten analyse opgesteld met een 
scenario van een inzending op het Floriade terrein en een scenario waarbij Gooi en Vechtstreek 
inspeelt op de Floriade met projecten en evenementen in de regio zelf. In de loop van 2018 vindt 
besluitvorming plaats over het vervolg.   

Planning  2017 – 2022 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA (dekking van projectkosten 

voorbereiding) 
Financiering van projecten en evenementen op Floriade is nog niet 
gedekt en afhankelijk van ambitieniveau 

Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders cultuur en recreatie 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
 
 

Economie en innovatie 

De condities om te wonen, te werken en te recreëren zijn in Gooi en Vechtstreek uitstekend. Als 
gebied zijn we door de ligging tussen Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht een belangrijk 
verbindingspunt in de Randstad. Er is sprake van onderbenut economische potentieel. De economie 
presteert hier minder dan mogelijk, en regionale condities voor ondernemerschap dienen te worden 
verbeterd. Tot 2040 staan er 25.000 arbeidsplaatsen op het spel. De potentie die er is, willen en 
moeten we beter benutten door een gezamenlijke strategie en gezamenlijke investeringen. 
 
Aanpak economie en arbeidsmarkt 
Integrale aanpak waarbij het creëren, aantrekken en behouden van bedrijvigheid in Gooi en 
Vechtstreek wordt gekoppeld aan het creëren, aantrekken en behouden van werkgelegenheid voor 
onze inwoners. 

Planning  2017 - 2018 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 
Vaststelling door Colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders economie en innovatie | participatie en inkomen 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein en sociaal domein 
 
Digitale media en creatieve innovatie 
De agenda digitale media en creatieve innovatie bestaat uit activiteiten die de innovatieve en 
creatieve economie in Gooi en Vechtstreek versterken.  

Planning  2016 - 2019 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 
Vaststelling door Colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders economie en innovatie 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
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Werklocaties 
De gemeenten hebben in 2008 uitgesproken dat zij de bestaande voorraad zo goed mogelijk wilden 
benutten en afname van werklocaties wilden remmen. In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd, 
niet alleen heeft er een economische transitie plaatsgevonden, ook veranderen de voorkeuren van 
bedrijven. De actualisatie van de visie met een werkplan werklocaties en daaruit volgende herijking 
van het transformatiefonds speelt hierop in. Doelstellingen zijn: het bieden van goede (kwalitatief) 
passende ruimte voor bedrijven, voorkomen van overaanbod van werklocaties in Gooi en Vechtstreek 
en, op deze wijze, stimuleren van de economie. 

Planning  2017 - 2018 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 
Vaststelling door Colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders economie en innovatie 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
 
Detailhandelsvisie 
De detailhandelsvisie wordt in 2018 geactualiseerd.  

Planning  2018 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 
Vaststelling door Raden 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders economie en innovatie 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
 
 

Gezondheid en ondersteuning 

Lichaamsgewicht, alcoholconsumptie, roken, eenzaamheid, ziekte en lichaamsbeweging zijn 
belangrijke graadmeters voor gezondheid. Inwoners in Gooi en Vechtstreek ervaren hun gezondheid 
als zeer goed. Één op de tien inwoners tot 65 jaar en 25% van de ouderen heeft een lichamelijke 
beperking in horen, zien en/of mobiliteit. Ruim een kwart van de ouderen in onze regio krijgt hulp 
vanwege de gezondheid. Dit kan hulp zijn van een mantelzorger, een professionele zorgverlener 
en/of een vrijwilliger. Ouderen in onze regio ontvangen minder hulp van mantelzorgers dan landelijk 
het geval is. In 2017 hebben de gemeenten gezamenlijk 12.997 maatwerkvoorzieningen ingezet om 
mensen met beperkingen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. De meeste inwoners die gebruik 
maken van een maatwerkvoorziening worden ondersteund door hulp bij het huishouden (4.949 
inwoners), hulpmiddelen (4207 hulpmiddelen) en Wmo begeleiding en verzorging (1575 inwoners).   
 
Versterking van de (informatie)positie van inwoners  
De gemeenten geven gezamenlijk de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie van 
inwoners vorm door vanuit de Regio samen te werken met (jeugd)zorgaanbieders, huisartsen, 
onderwijs, ziekenhuizen, verzekeraars en verpleeghuizen. Samen zorgen dat inwoners op het juiste 
moment de goede ondersteuning krijgen. Hiervoor werken de gemeenten en hun partners samen aan 
het versterken van de digitale zorg- en ondersteuningsinfrastructuur voor inwoners. Door één keer in 
te loggen bij je huisarts, gemeente, ziekenhuis of verpleeghuis krijg je als inwoner inzicht en 
zeggenschap op de voor jou noodzakelijke informatie, zoals onderzoeksuitslagen, gespreksverslagen, 
toewijzingen en afspraken. Gezamenlijk kunnen de gemeenten de in Nederland unieke digitale 
infrastructuur van Gooi en Vechtstreek versterken. Specifieke aandacht is nodig voor de digitale 
ondersteuning van het gemeentelijk vraagsturingsproces en voor de informatieoverdracht tussen de 
verschillende zorgpartners (bijvoorbeeld de overdracht van informatie bij ontslag uit ziekenhuis en het 
ontvangen van zorg en ondersteuning aan huis).  

Planning  Doorlopend 
Financiering  Regiobegroting inwonerbijdrage Inkoop en Contractbeheer 

Dekking inzet en capaciteit partners vanuit partners zelf 
Doorontwikkeling vanuit gemeenten en de infrastructuur als geheel is 
niet structureel gedekt. Dit is afhankelijk van ambitieniveau. 

Bestuurlijk opdrachtgever Colleges 
Bestuurlijk opdrachtnemer Portefeuillehouders gezondheid en zorg  
Ambtelijk opdrachtgever Directieoverleg sociaal domein 
 
 

https://www.regiogv.nl/programmas/gezondheid-zorg/digitaal-leefplein/
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Inkoop van zorg en ondersteuning 
In de periode 2014-2018 hebben gemeenten maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein 
gezamenlijk ingekocht en beheerd. Een aantal overeenkomsten loopt in de periode 2018-2022 af en 
kan verlengd worden of moet opnieuw worden ingekocht.  

Planning  2018 – 2022  
Financiering Regiobegroting inwonerbijdrage Inkoop en Contractbeheer 

Regiobegroting bestemmingsreserve RSA (projectleiding) 
Bestuurlijk opdrachtgever Colleges 
Bestuurlijk opdrachtnemer Algemeen bestuur  
Ambtelijk opdrachtgever Directieoverleg sociaal domein 
 
 

Jeugd en onderwijs 

Met de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten een goede beweging in gang gezet: 
jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben, krijgen in onze regio passende jeugdhulp. Ouders en 
jeugdigen zijn over het algemeen positief over de ondersteuning. In 2017 hebben circa 4.000 
jeugdigen gebruik maakten van een maatwerkvoorziening op grond van de Jeugdwet. Dit is circa 9% 
van het totaal aantal jeugdigen in Gooi en Vechtstreek. Het landelijk gemiddelde ligt op 10,8% Ten 
opzichte van het landelijk beeld maken minder jeugdigen gebruik van ondersteuning, maar dat 
betekent niet dat de transformatieopgaven van de Jeugdwet zijn bereikt. Voor de komende jaren ligt 
hier dan ook de grootste opgave. 
 
Integrale Jeugdhulp 
De gemeenten Gooi en Vechtstreek willen integrale jeugdhulp mogelijk maken. In 2017 hebben 
gemeenten hiertoe eerste stappen gezet met de inkoop van Jeugd GGZ. De komende tijd zetten 
gemeenten verdere stappen om de integrale dienstverlening mogelijk te maken. Dit doen gemeenten 
onder andere door samen met aanbieders betere en toegankelijke stuurinformatie voor gemeenten 
beschikbaar te stellen, de inkoop van Jeugd ggz en jeugdhulp geïntegreerd vorm te geven, 
maatregelen te treffen zodat de inzet van verblijf aanzienlijk afneemt en jeugdigen met alternatieve 
passende voorzieningen worden ondersteund en door de specialistische jeugdhulp binnen het 
onderwijs te organiseren, zodat gemeenten effectief voorkomen dat jeugdigen met een intensieve 
onderwijs-zorgbehoefte uitvallen. 

Planning  2018 – 2021  
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 

Regiobegroting inwonerbijdrage Sturing 
Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders jeugd en onderwijs 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 
 
Overgang naar volwassenheid 
Ongeveer 15% van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar is kwetsbaar doordat zij op een of meerdere 
leefgebieden problemen hebben. Om een goede overgang naar volwassenheid te realiseren werken 
gemeenten, onderwijsinstellingen, aanbieders van zorg en ondersteuning en andere partners samen 
aan een sluitende aanpak voor deze doelgroep. Hierbij moet de inrichting van de sociale en 
zorginfrastructuur in onze regio meer toegespitst raken op deze doelgroep.  

Planning  2018 – 2022 (doorlopend) 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 
Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders jeugd en onderwijs 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 
 
Samenwerkingsagenda onderwijs 
Gemeenten en onderwijsinstellingen willen hun samenwerking versterken. De partijen werken toe 
naar gezamenlijke ambities en één gezamenlijke agenda op basis waarvan zij – voor jeugdigen uit 
onze regio-  de handen ineen slaan. Gemeenten en onderwijsinstellingen beogen maatregelen en 
initiatieven op elkaar af te stemmen zodat zij in samenhang worden uitgevoerd.  

Planning  2018 – 2022  
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA (projectgelden) 
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Geen dekking voor (extra) uitvoeringsgelden (afhankelijk van 
gezamenlijk ambitieniveau) 

Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders jeugd en onderwijs 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 
 
Versterken lokaal preventief aanbod 
Gemeenten willen de ondersteuning aan jeugdigen zo licht mogelijk organiseren en demedicaliseren. 
Ondanks gemeentelijke inzet, is er nog geen significante afname van het aantal kinderen wat gebruik 
maakt van gespecialiseerde hulp zichtbaar. Daarom willen gemeenten het lokaal en laagdrempelig 
preventief aanbod voor kinderen en gezinnen versterken. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om 
de transformatiedoelstellingen van de Jeugdwet te realiseren.  

Planning  2018 – 2022 (doorlopend) 
Financiering Dekking inzet en capaciteit partners vanuit partners zelf 

Doorontwikkeling vanuit gemeenten en de infrastructuur als geheel is 
niet gedekt. Dit is afhankelijk van ambitieniveau. 

Vaststelling door Reeds vastgesteld door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders jeugd en onderwijs 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 

 
 

Milieu en duurzaamheid 

De samenwerking op Milieu en Duurzaamheid bestaat uit 2 pijlers: circulaire economie en 
energietransitie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en 
toenemend welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare 
grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten. De ambitie voor Nederland is het verminderen van 
broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990. Gooi en Vechtstreek werkt toe 
naar een energieneutrale regio, en heeft de focus gelegd op de wijk . De transitie naar een circulaire 
economie biedt economische kansen. De toekomst van de circulaire economie ligt in Gooi en 
Vechtstreek in het ontwikkelen en faciliteren van circulaire initiatieven en het daaraan verbinden van 
lokale werkgelegenheid en circulaire bedrijvigheid. Daarnaast hebben de gemeenten en GAD de 
doelstelling om het hergebruik van huishoudelijk afval in 2020 te verhogen tot minimaal 75%.  

Circulaire strategie Gooi en Vechtstreek 
De toekomst in Gooi en Vechtstreek ligt in het ontwikkelen en faciliteren van circulaire initiatieven en 
het daaraan verbinden van lokale werkgelegenheid en het creëren van maatschappelijke 
meerwaarde . Een belangrijk opgave ligt in het vinden, verbinden en uitvoeren van circulaire 
initiatieven op het juiste schaalniveau. Ons motto is daarbij: Lokaal wat kan, (boven)regionaal wat 
moet  (circulaire strategie).  Om de transitie naar een circulaire economie in Gooi en Vechtstreek in 
gang te zetten maken we gebruik van onze lokale kennis, kracht, traditie van regionale samenwerking, 
creativiteit en circulaire principes om verder te ontwikkelen. 

Planning  2017 - 2018 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 

Regiobegroting inwonerbijdrage GAD 
Vaststelling door Colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders milieu en duurzaamheid 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
 
Energietransitie 
De ambitie van Gooi en Vechtstreek is een energieneutrale regio. Alle in de regio benodigde energie 
wordt dan duurzaam opgewekt. Het is onze stip op de horizon waarbij we ons in eerste instantie 
richten op de gebouwde omgeving. Een enorme en complexe opgave: het betekent dat de gehele 
gebouwde omgeving inclusief ondergrond moet worden getransformeerd. Het gaat om duizenden 
woningen per jaar. In 2018 wordt de regionale energiestrategie verder uitgewerkt in projecten. Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met netbeheerders, woningcorporaties en energiecoöperaties.  

Planning  2017 - doorlopend 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA (gedeeltelijke dekking van de 

projectgelden) 

http://gad.nl/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/03/Strategie-Circulaire-Regio-GV-2018.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/flyer-energietransitie-def.pdf
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Vaststelling door Colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders milieu en duurzaamheid 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
 
Van Afval Naar Grondstof (VANG) 
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren stelden in 2015 met de 
Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) het uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015- 
2020 (VANG) op. Met dit plan geven de gemeenten invulling aan de landelijke ambities om te komen 
tot meer hergebruik van huishoudelijke afvalstromen en minder restafval. De doelstelling voor 
huishoudens in Gooi en Vechtstreek is 75% hergebruik in 2020. In 2019 wordt de uitrol VANG 
geëvalueerd. Begin 2018 is een voortgangsrapportage verschenen. Ook wordt in 2019 gestart met de 
nieuwe strategie op basis van de nieuwe kaders van de Rijksoverheid en het ambitieniveau van de 
gemeenten. Dit gaat verder dan het huishoudelijk afval en heeft betrekking op de circulaire economie. 
Overwegingen als Diftar, nascheiding, etc. maken onderdeel uit van de afwegingen voor de plannen na 
2020. 

Planning  2015 - 2020 
Financiering Regiobegroting inwonerbijdrage GAD 
Vaststelling door Raden, uitvoering door colleges  
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders milieu en duurzaamheid 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
 
 

Ruimte en mobiliteit 

De diversiteit aan landschapstypen als de Gooise stuwwal, de open polders, de voormalige 
Zuiderzeekust en de veenplassen binnen één regio in de Randstad is uniek. De regio wordt 
gekenmerkt door enkele unieke landschappen van (inter)nationale waarde, zoals de waterlinies en 
de landgoederen en buitenplaatsen van s Graveland. Het legt daarmee de basis voor een 
aantrekkelijk leefklimaat én (economisch) vestigingsklimaat en is van grote waarde als groenblauwe 
verbinder van Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. De kwaliteit en toegankelijkheid van het 
landschap in Gooi en Vechtstreek staat echter onder druk door verstedelijking, infrastructuur, 
bodemdaling en toenemende beheerlasten. Er sprake is van onbenut potentieel van het landschap 
voor versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat. 
 
Omgevingswet 
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen 
in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Voor de Omgevingswet in werking 
treedt, moet er een hoop gebeuren. Diverse bestaande plannen en verordeningen van gemeenten 
moeten worden samengevoegd in één omgevingsplan. Ook moeten gemeenten een omgevingsvisie 
opstellen. Dit is een samenhangend, strategisch plan over de leefomgeving. Regionaal wordt verkend 
waar het voordelen kan bieden om samen te werken bij de invoering van de Omgevingswet. In 2018 
wordt deze inventarisatie afgerond. 

Planning  2013 – 2020 
Financiering RSA budget 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders ruimte en mobiliteit 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 

 
Businesscase snelfietspaden 
Er spelen veel ontwikkelingen op het gebied van snelfietspaden. De Metropoolregio Amsterdam werkt 
aan een netwerk en in het MIRT onderzoek komt een netwerk in de regio prominent als maatregel in 
beeld. Met de Businesscase snelfietspaden sluiten we daar zo goed mogelijk bij aan. De Regio 
coördineert de businesscase, in de concrete uitvoering moet de komende jaren lokaal plaatsvinden.  

Planning  2016 – 2019 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA, aangevuld met lokale 

investeringen om de paden te optimaliseren en waar nodig aan te 
leggen. 

Vaststelling door Colleges, concrete planvorming door raden 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders ruimte en mobiliteit 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/regionaal-uitvoeringsplan-afvalinzameling-huishoudelijk-afval.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/regionaal-uitvoeringsplan-afvalinzameling-huishoudelijk-afval.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/Voortgangsrapportage-VANG-2018.pdf
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Toekomstbeeld landschap 
Begin 2018 is het Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek afgerond. Dit document geeft. In het 
landschapsbeeld wordt voor het eerst op de schaal van de Gooi en Vechtstreek het landschap in 
samenhang beschreven en gewaardeerd. In 2018 worden met gemeenten, gebiedspartijen en andere 
geïnteresseerden de kansen, bedreigingen en opgaven voor het landschap in beeld gebracht. Op basis 
hiervan kunnen politieke keuzes worden gemaakt. 

Planning  2016 – 2018 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA 
Vaststelling door Colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders ruimte en mobiliteit 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 

 
 
Naarden buiten de Vesting 
In het programma Naarden buiten de Vesting werken de gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en 
Vechtstreek, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan de verhoging 
van de recreatieve, de cultuurhistorische, de ecologische en de landschappelijke waarde van het 
gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden. Hiervoor wordt onder meer geïnvesteerd in 
vaarverbindingen, wandelroutes en het behoud van de schootsvelden. 

Planning  2013 – 2020 
Financiering Provincie Noord-Holland, gemeente Gooise Meren, Waterschap Amstel, 

Gooi en Vechtstreek, Rijkswaterstaat 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders ruimte en mobiliteit 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 

 
Verder met Vesting Muiden 
In het programma Verder met de Vesting Muiden werken gemeente Gooise Meren, provincie Noord-
Holland, de Regio Gooi en Vechtstreek en Rijkswaterstaat intensief samen aan het behouden en 
versterken van de identiteit en leefomgeving van Muiden. Het programma bevat projecten om 
bereikbaarheid, natuur, cultuurhistorie, landschap, landbouw, recreatie en beleving te verbeteren. Zo 
worden de oostelijke vestingwallen en het open polderlandschap in de schootsvelden hersteld, een 
groot natuurgebied gemaakt en recreatieve paden aangelegd. 

Planning  2013 – 2020 
Financiering Provincie Noord-Holland, gemeente Gooise Meren, Waterschap Amstel, 

Gooi en Vechtstreek, Rijkswaterstaat 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders ruimte en mobiliteit 

Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 

 
 

Participatie, Werk en inkomen 

In 2015-2017 daalde de werkloosheid in onze regio van 6,2% naar 4.8%. Het aantal werkzoekenden 
dat officieel als werkzoekend geregistreerd staat is gedaald van 14.500 in 2015 naar 10.552 in 2017. 
Het percentage van werkloze jongeren in onze regio ligt beduidend lager dan in de rest van 
Nederland. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt relatief veel werkgelegenheid biedt voor hoger 
opgeleiden en beperkte werkgelegenheid biedt voor mensen met een laag opleidingsniveau. Er is 
sprake van concurrentie op beroepen op het lage niveau. Deze ontwikkeling heeft een grote weerslag 
op werkzoekenden die op grond van de Participatiewet een uitkering ontvangen. Er maken steeds 
meer inwoners gebruik van de bijstand die moeilijk te bemiddelen zijn naar werk. Het gaat veelal om 
langdurig werklozen met een beperking, ouderen, laagopgeleiden en statushouders. Dit zijn 
doelgroepen die wegens de (ontwikkelde) afstand tot de arbeidsmarkt het minst profiteren van de 
aantrekkende economie Zij kunnen de aansluiting met de arbeidsmarkt moelijker maken en banen 
die bij hen aansluiten staan – bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen en een hoge mate 
van concurrentie op deze banen – onder druk.  
 
Markbewerking voor werk 
Gemeenten stellen samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en UWV een marktbewerkingsplan 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/Landschapsbeeld-Gooi-en-Vechtstreek_feb2018_schermversie_150dpi.pdf
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op. Dit plan bevat maatregelen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te 
helpen. Het opstellen en uitvoeren van  arrangementen met werkgevers, het onderwijs, re-integratie- 
en zorgpartners in de voor de participatiegerechtigden kansrijke sectoren staat hierbij centraal.  

Planning  2018 – 2022 
Financiering Dekking inzet en capaciteit gemeenten en partners vanuit gemeenten 

partners zelf 
Regiobegroting huishoudelijke hulp toelage 
Regiobegroting bestemmingsreserve RSA  

Vaststelling door Vaststelling door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders participatie, werk en inkomen 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 

 
 
Problematische schulden voorkomen en oplossen 

Gemeenten willen het aantal mensen met problematische schulden substantieel terugdringen  

en mensen met schulden effectiever te helpen door beginnende schulden vroeg te signaleren en 
stapeling te voorkomen en door mensen die minder zelfredzaam zijn te ontzorgen. Tevens willen 
gemeenten de kosten van het zogeheten beschermingsbewind te beheersen. Gemeenten trekken 
gezamenlijk op bij het opzetten en uitvoeren van een brede schuldenaanpak en werken daarbij nauw 
samen met andere samenwerkingspartners.   

Planning  2018 – 2022 
Financiering Geen dekking  
Vaststelling door Vaststelling door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders participatie, werk en inkomen 
Ambtelijk trekker Directeuren sociaal domein 

 
 

Wonen 

Hoe behouden we de unieke kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek en zorgen we tegelijkertijd voor 
diversiteit en doorstroming op de woningmarkt? Gooi en Vechtstreek wil een complete regio  zijn 
met een passend woningaanbod voor jong en oud, rijk en arm, kleine en grote huishoudens en valide 
en minder valide mensen. De Metropoolregio Amsterdam is een gewilde plek om te wonen en te 
werken. Ook in onze regio is behoefte aan extra woningen. Van alle nieuwe woningen moet zeker een 
derde in het sociale segment worden gebouwd, ook om in de vraag vanuit langer zelfstandig 
wonende senioren, maatschappelijke doelgroepen en statushouders te kunnen voorzien. Van alle 
nieuwe woningen moeten er 1.000 als middenhuur worden ontwikkeld. Hiermee krijgen mensen die 
nu in een sociale huurwoning wonen maar daar eigenlijk teveel voor verdienen een kans om door te 
stromen. Ook vanuit de arbeidsmarkt bezien is het nodig om een kwalitatief goed aanbod te hebben 
voor middengroepen zoals verpleegkundigen en onderwijzers. 
 
Regionaal actieprogramma wonen 
De gemeenten hebben gezamenlijk de woonvisie Gooi en Vechtstreek 2030 opgesteld en vastgesteld. 
De komende jaren geven de gemeenten uitvoering aan de woonvisie met het regionaal 
actieprogramma wonen II. De komende periode gaan de gemeenten aan de slag met het betaalbaar, 
toegankelijk en duurzaam maken van de woningvoorraad in Gooi en Vechtstreek.  

Planning  2018 – 2022 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA (projectgelden) 

Regiobegroting inwonerbijdrage Sturing 
RAP subsidie provincie 

Vaststelling door Vaststelling door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders wonen 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 

 
Duurzaam wonen 
Gemeenten willen inzetten op verduurzaming van de woningmarkt. Dit vraagt om een visie op de 
duurzame leefomgeving en inzicht in en vooral aansluiting op alternatieve energievoorzieningen. 

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/Beleidsnota_s/Wonen/Regionale_Woonvisie_Gooi-_en_Vechtstreek_2016-2030.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid/Beleidsdocumenten/Regionaal_Actieprogramma_Gooi_en_Vechtstreek:m1OigYb0SzKcJeD18JYRfA.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid/Beleidsdocumenten/Regionaal_Actieprogramma_Gooi_en_Vechtstreek:m1OigYb0SzKcJeD18JYRfA.org
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Samenwerking is noodzakelijk tussen gemeenten, provincie en rijk, marktpartijen, woningcorporaties, 
energiebedrijven, kennisinstituten en maatschappelijke spelers.  

Planning  2018 – 2022 
Financiering Regiobegroting bestemmingsreserve RSA (projectgelden) 

Subsidie energiebesparen Gooi en Vechtstreek provincie 
Uitvoeringsgelden niet (volledig) gedekt en afhankelijk van 
ambitieniveau 

Vaststelling door Vaststelling door raden, uitvoering door colleges 
Bestuurlijk trekker Portefeuillehouders wonen | milieu en duurzaamheid 
Ambtelijk trekker Directeuren fysiek domein 
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Gezamenlijke uitvoering 
De gemeente voert samen met de regiogemeenten taken uit in de Regio Gooi en Vechtstreek. Soms 
omdat het moet, maar altijd omdat het meerwaarde heeft voor onze inwoners. Door met elkaar taken 
als de publieke gezondheid, leerplicht, afvalinzameling, jeugdgezondheidszorg en inkoop van 
(jeugd)zorg vorm te geven, kunnen we meer kwaliteit aan onze inwoners bieden.  
 
De Regio voert onderstaande taken uit voor inwoners en met de gemeenten.  
 

 

Afvalinzameling 

Afvalscheiding 

Afvalbeleid 

 

Verlenen van voorrang bij sociale huisvesting 

Uitvoering geven aan tweede kans beleid 

Vormgeven van huren onder voorwaarden 

 

Advies en ondersteuning op het consultatiebureau en school 

Centra voor jeugd en gezin 

Consultatie en Adviesteam  

 

Advisering op gezondheid en leefstijl 

Infectieziektebestrijding 

Reisvaccinaties en –advies 

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie  

Toezicht kinderopvang 

Forensische geneeskunde 

Milieu en gezondheid 

 

Leerplicht 

Schoolverzuim 

Jongeren en startkwalificatie 

 

Advies & meldpunt huiselijk geweld, kinder- & 

ouderenmishandeling 

Crisisdienst Jeugdwet 

 

 

Advisering inclusief werkgeverschap 

Ondersteuning bij realiseren banenafspraak 

Ondersteuning uitkeringsgerechtigden bij het vinden van werk 

 

Contracteren en beheren van dienstverlening op het sociaal 

domein, fysiek domein en facilitair 

  

https://www.gad.nl/
https://www.ubgv.nl/
https://www.jggv.nl/
https://www.ggdgv.nl/
https://www.rblgv.nl/
https://www.veiligthuisgv.nl/
https://www.wspgv.nl/
https://www.icgv.nl/

