
Overzicht Wild Cards 24 september 2018: 
18.0008459 

 Onderwerp en doel Werkvorm 
1. Bestuurskracht vergroten  verdieping 
2. Weg over de hei (2x) zie ook 35 verdieping en debat  
3. Duurzaamheid do’s and donts ( 2x ) zie ook 34 tafel, verdieping 
4. Úitgangspunten grenzen bouwlocaties G&V  verdieping 
5. Werkgelegenheid versus wonen  verdieping 
6. Regionale energietransitie (3x) zie ook 22,25 tafel, verdieping 
7. Woningbouw (2x) zie ook 33  tafel, verdieping  
8. Rol Raad in de regio (prof. Marcel Boogers uitnodigen)  verdieping 
9. OV inclusief tussen de kernen mede gezien nwe concessie verdieping  daarna evt debat  
10. Inwoners betrekken, niet alleen bestuurders   
 
11. Indikken en focus RSA nu veel te breed   
12.  Landschap veilig stellen !   
13.  Vervoer WMO/taxi/losse experimenten tafel 
14.  Bedrijventerreinen investeren in relatie tot werkgelegenheid  verdieping 
15. Regionale visie op zorg en economische ontwikkeling debat  
16. C02 opslag in veengebied weide als duurzaam verdienmodel  verdieping 
17. GV geen zijspoor OV Saal tafel  
18. Inwoners betrekken bij de RSA (Informeren & voeden)  
19. Omgevingswet  
20. Biodiversiteit meer boeren/landbouw die biodivers werken  
21. Kustgebied en waterkanen openbaar houden en niet 

bebouwen 
 

22. Energietransitie wat is passend voor G&V?  
23.  Elektrisch OV (bussen) in de regio debat 
24. Gevolgen klimaatadaptie  verdieping 
25. Gevolgen energietransitie   
26. Jeugdzorg administrtaief proces optimaliseren  
27. Jeugdzorg betere samenwerking met het onderwijs  
28.  Jeugdzorg betere interactie/samenwerking met jongerenwerk  
29. Mobiliteit ontsluiting verkeer/OV/ / Huizen/ 

Blaricum/Bussum/Hilversum 
debat 

30. Economie /bedrijventerreinen verdieping 
31. Beperking RSA punten  tafel 
32. Inkoop sociaal domein  debat met de aanbieders van zorg 
33. Wonen  
34. Duurzaamheid  
35. Weg over de hei debat 
36.  Grensvlakken WMO-ZVW  verdieping 
37.  Cultuur in de regio met grote C belang en hoe samenwerken 

en verdelen  
verdieping met experts uit de GV 
gemeenten 

38.  Gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling / 
Gezondheid in integrale omgevingsvisie 

tafel,  
verdieping 

39.  Regio GV de meest sportieve van Nederland  debat 
 
 


