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Vooraf 

Alle informatie is ambtelijke informatie en niet bestuurlijk vastgesteld 

 

Vanuit de regionale samenwerkingsprogramma’s is gekeken naar 
overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten 

 

Gelet op grote verschillen in mate van detail tussen de akkoorden is er niet 
statistisch gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen 
gemeenten 
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De coalitieakkoorden 

Gemeente Blaricum 

Gemeente Gooise Meren 

Gemeente Hilversum 

Gemeente Huizen 

Gemeente Laren 

Gemeente Weesp 

Gemeente Wijdemeren 

https://www.blaricum.nl/Bestuur/College/Collegeprogramma
https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/bestuur/Coalitieakkoord-2018-2022-duurzaam-sociaal-veilig-en-vitaal.pdf
https://www.hilversum.nl/Home/Bestuur/Gemeente_raad/College_Burgemeester_Wethouders_2018_2022
https://www.huizen.nl/document.php?m=5&fileid=24763&f=b0cb506df3fb9aa446de1175583ed598&attachment=0&c=943
https://www.laren.nl/Bestuur/College/Collegeprogramma/Coalitieakkoord_Laren_2018_2022
https://www.weesp.nl/bestuur-organisatie/actualiteiten_42675/item/coalitieakkoord-2018-2022-samen-voor-elkaar_95854.html
https://www.wijdemeren.nl/4/college/Bestuursakkoord-2018-2022.pdf
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Herindeling 

Blaricum  Voor zelfstandigheid 

Gooise Meren Deze bestuursperiode geen fusie 

Hilversum  Drie kan, onder voorwaarde opmaat naar één 

Huizen Voor zelfstandigheid, maar sluit ogen niet 

Laren Voor zelfstandigheid 

Weesp Deze bestuursperiode geen bestuurlijke fusie 

Wijdemeren Voor één gemeente in het Gooi 
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Regionale samenwerking 

Positieve insteek en focus op regionale vraagstukken  
 

Versterken positie gemeenteraden 

1. Transparantie voor raden vergroten  

2. Versterken regionale besluitvorming  

3. Betere democratische controle  

4. Duidelijk, gestructureerd en efficiënte informatievoorziening 
 

RSA & MRA als sturingsinstrumenten 
 

Versterken regionale samenwerking <> versterken kernen / wijkenbeleid 

 

Nieuw beleid fysiek domein <> focus op uitvoering in sociaal domein 
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Regionale samenwerkingsvraagstukken 

1. Milieu en Duurzaamheid 

2. Ruimte en Mobiliteit 

3. Bouwen en Wonen 

4. Jeugd en Onderwijs 

5. Gezondheid en Ondersteuning 

6. Economie en Werk 

7. Cultuur en Recreatie 
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Milieu en duurzaamheid 
Energietransitie 

• CO2-reductie door besparen en opwekken (zon, warmte en wind) 

• Maatschappelijk vastgoed / verLEDlichting 

• Aardgasloze nieuwbouw en duurzame herbestemming 

• Energie = werk, onderwijs, economie & gezondheid (IBP) 

Klimaatadaptie 

• Waterproblematiek 

• Vergroening  

Circulaire economie 

• Circulair afvalbeleid > evaluatie & doorontwikkeling VANG 

• Vervezelen van textiel naar Regio 

• Circulaire inkoop 

• Gemeenten zetten enveloppegelden (accres) in voor realiseren doelstellingen 

 



8 Regio Gooi en Vechtstreek 

Ruimte & mobiliteit 
Boventoon op samenwerking mobiliteit, daarna behoud groene waarden 
 

Mobiliteit 

• Versterken lobby openbaar vervoer (HOV), spoor / lightrail 

• Ontsluiting stationsgebieden, verkeersknooppunten, vrachtverkeer beperken 

• Versterken fietsnetwerken (uit de auto) 

• Doelgroepen- en vrijwillig vervoer (buurtbussen) 
 

Ruimte 

• Omgevingswet loopt uiteen, qua financiering en opzet (co-creatie) 

• Gemeenten kiezen duidelijk eigen profiel (Huizen/GM kust, Hilversum mediastad) 

• Groene waarden en kwaliteit van leven (water, geluid, lucht, voorzieningen) 

• Binnenstedelijk bouwen 
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Bouwen en Wonen 
Woonvisie staat als kader, maar daarbinnen meer doen 
 

Bouwen 

• Binnenstedelijk & herontwikkeling  

• Transformatie bedrijventerreinen 

• Sociale woningbouw (1/3, maar meer bouwen, minder slopen/afstoten) 

• Particuliere middenhuur als oplossing voor doorstroming sociale woningbouw 

• Duurzame woningbouw (aardgasloos bij nieuwbouw en herontwikkeling) 
 

Wonen  

• Eigen inwoners voorrang  

• Maatregelen om doorstroming te bevorderen (tiny houses, in between) 

• Aandacht voor kwetsbare groepen (jongeren, ouderen) 

• Voldoende woonzorgvormen (beschermd wonen, verzorgingshuizen) 
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Jeugd en onderwijs 
Binnen sociaal domein meeste zorgen over jeugdzorg 
 

Jeugdhulp 

• Inzet op preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning 

• Aanpakken van administratieve lasten, verbeteren dienstverlening 

• Zorgen over haalbaarheid budgettaire kaders 

• Geen wachtlijsten complexe jeugdzorg 

• Aandacht voor samenhang en sturing in het jeugdveld  en bij overgang 18+ 
 

Onderwijs 

• Veel aandacht voor onderwijs (startkwalificatie) en omscholing (kansrijke sectoren) 

• Internationaal onderwijs (vestigingsklimaat regio) 

• Onderwijs en zorg (ZAT’s, zorg in het onderwijs, bijzonder onderwijs hoogbegaafden) 
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Gezondheid en ondersteuning 

Van beleid naar versterken en bijsturen uitvoering sociaal domein 
 

Gezondheid 

• Inzet op preventie en vroegsignalering 

• Aanpak eenzaamheid, overbelasting (mantelzorg) 

• Gezonde en groene omgeving (schone lucht, geluidsoverlast beperken) 

• Sport als motor voor beweging (tegengaan ziekte / JOGG) 

• Zorgcentra/poliklinieken dichtbij gemeenten  
 

Ondersteuning 

• Kwetsbare groepen (verward gedrag, ouderen, jongvolwassenen) 

• Samenwerking zorg en veiligheid (PGA, BOA’s) 

• Sturen op samenhang en kwaliteit dienstverlening binnen budgettaire kaders 



12 Regio Gooi en Vechtstreek 

Economie en werk 

Inzet is om met slim gemeentebeleid de economie en de uitstroom te versterken 
 

Economie 

• Hilversum investeert in economisch programma, andere gemeenten wat 
conservatiever ingestoken 

• Hilversum zet in op Arenapark, Mediapark, Stationsgebied 

• Ondernemersloketten (kleinere gemeenten) 

• Transformatie bedrijventerreinen  
 

Werk 

• Hoge uitstroomdoelstellingen (+25%) 

• Veel aandacht voor statushouders en de schuldenproblematiek  

• Weesp kiest voor Amsterdam 



13 Regio Gooi en Vechtstreek 

Cultuur en recreatie 

Veel aandacht voor profilering gemeente vanuit eigen identiteit 
 

Cultuur 

• Regionaal belang om af te stemmen 

• Samenhang in het aanbod  

• Focus op verbinding met evenementen 

• Erfgoed belangrijke identiteitsdrager  
 

Recreatie  

• Toerisme kansrijke economische sector 

• Inzetten op kwaliteit van recreatie en toerisme 

• Vanuit identiteit van de gemeenten en het Gooi (natuur, water, erfgoed) 

 


