
Speerpunt Een aantrekkelijk woon-werk klimaat 

Zaal / tafel Dijkzaal 

Tafel nummer 4 

Tafel voorzitter Frits Vogel (ambassadeur Hilversum) 

Een aantrekkelijk woon-werk klimaat 

Een aantrekkelijk woon-werk klimaat door 

 het versterken van regionale werklocaties voor bedrijven; 

 met bedrijven, gemeenten en onderwijs gezamenlijk regionaal accountmanagement voor 
bedrijven realiseren; 

 bevordering van toerisme en recreatie door Gooi en Vechtstreek vanuit de culturele identiteit te 
promoten; 

  inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen (inclusieve 
arbeidsmarkt); 

 bewaken van de culturele en landschappelijke identiteit; 
 gezamenlijk te sturen op de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouw; 

 gezamenlijk te sturen op de totstandkoming en uitvoering van regionale prestatieafspraken met 
woningcorporaties. 

 

 
 

Gooi en Vechtstreek heeft een uniek centrale ligging. De regionale samenwerking heeft zich van 

oudsher gericht op het beschermen van de landschappelijke waarden te midden van de randstad. De 

economische relaties van Gooi en Vechtstreek zijn zowel richting Utrecht en Amsterdam. We zijn 

onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maar werken ook samen met regio Utrecht en 

Amersfoort. Een prachtige plek om te wonen én te werken. Er is niet alleen behoefte aan meer 

woningen, ook ondernemers uit de regio willen uitbreiden of verplaatsen. De druk om de ruimte is 

groot en vraagt om integrale en gezamenlijke afweging en aansturing op de uitvoering van 

gezamenlijke keuzes.  

 

Bestaanszekerheid is in overgrote mate gekoppeld aan de beschikbaarheid van geld. Geld om te 

wonen, te eten, voor vervoer, het onderhouden van sociale contacten, kleding, enz.. Verlies van werk, 

de afhankelijkheid van bijstand en (/in combinatie met) het bestaan van risicovolle schulden 

ondermijnen de  bestaanszekerheid. Een grote mate van baanzekerheid en schuldenvrij leven zijn dan 

ook de beste garanties voor bestaanszekerheid en het behouden van de verworven levensstandaard. 

Op dit moment hebben ruim 4.800 inwoners uit Gooi en Vechtstreek een bijstandsuitkering van de 

gemeente om in hun levensonderhoud te voorzien. Het betreft inwoners met een relatief grote afstand 

tot de arbeidsmarkt. Denk aan inwoners die geen opleiding hebben afgerond of met een praktisch 

opleidingsniveau, statushouders en inwoners met een beperking. Deze groep mensen  komt, ondanks 

de aangetrokken economie, nog steeds moeilijk aan het werk. En dat tegen een achtergrond van 

tekorten in de zorg, bouw en techniek. De oorzaken voor deze tegenstelling zijn divers, maar de 

hoofdoorzaak is te vinden in de ‘mismatch’ tussen werk en werkzoekenden op onze  arbeidsmarkt: het 
werk vraagt om een ander opleidingsniveau en andere competenties dan het opleidingsniveau en de 



competenties van de werkzoekenden. Gemeenten willen inwoners (met een afstand tot de 

arbeidsmarkt) toerusten voor duurzame participatie op de (boven)regionale arbeidsmarkt en 

werkgevers actief faciliteren voor duurzame werkgelegenheid voor inwoners uit de Gooi en 

Vechtstreek. Hiervoor wordt uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan 
Werk’. 
 

Legitimatie 

Regionale werklocaties 

Werklocaties hebben ruimte nodig. Niet alleen ruimte op de locatie zelf, maar ook ruimte om forensen 

naar de locatie toe te kunnen bewegen. Dat vraag om een gezamenlijke en integrale aanpak. In Gooi 

en Vechtstreek is de ruimte beperkt. Ook de hoeveelheid werklocaties en de ruimte die zij hebben is 

beperkt. Indien de gemeenten willen dat werkgelegenheid niet wegtrekt uit Gooi en Vechtstreek dan 

zullen zij gezamenlijk beleid moeten voeren op strategisch bepalende werklocaties. Voorstel is om de 

totstandkoming en uitvoering van dit beleid te laten begeleiden door een adviescommissie met daarin 

gemeenteraadsleden. Het algemeen bestuur doet na vaststelling van de regionale 

samenwerkingsagenda een voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Woningbouw 

Hilversum en Weesp hebben in hun zienswijze aandacht gevraagd voor de verdeling van het lage en 

middensegment over de gemeenten. Daarnaast pleit Wijdemeren voor de mogelijkheid om aan de 

randen van haar dorpen woningbouw mogelijk te maken. Gelet op de groei van de vraag naar 

(betaalbare) woningen en de beperkt beschikbare ruimte, is het van belang dat gemeenten met 

partners gaan bepalen welke keuzes zij willen maken en hoe deze keuzes nageleefd moeten worden. 

Voorstel is om hiervoor een adviescommissie met gemeenteraadsleden in te stellen. Het algemeen 

bestuur doet na vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda een voorstel tot aanpassing van 

de gemeenschappelijke regeling.  

 

Slagkracht 

Economie & werk 

Gooi en Vechtstreek is één arbeids- en onderwijsmarkt. Het economisch accountmanagement is op 

lokaal vormgegeven. Bedrijven en het onderwijs werken op regionale en vaak ook bovenregionale 

schaal. Het is van belang dat de dienstverlening van gemeenten aansluit op deze schaal en in 

samenwerking met het onderwijs en bedrijven wordt vormgegeven. Voorstel is om de capaciteit op 

accountmanagement economie regionaal te bundelen. Voorstel is om een deel van de gemeentelijke 

capaciteit, kennis en expertise op werk en inkomen te bundelen binnen de regionale programma-

organisatie. Door capaciteit te bundelen kan ambtelijke kennis en expertise efficiënter en effectieve 

ingezet worden voor gedeelde opgaven.  

 

Landschap 

Gooi en Vechtstreek beschikt over unieke landschappen en natuurgebieden. De groen/blauwe kwaliteit 

van het gebied hoort bij onze identiteit en is van groot belang voor een aantrekkelijke woon- en 

werkomgeving. Het landschap staat ook onder druk. Behoud en versterking vergt continue 

aandacht,  inspanning, onderhoud en investering. Afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in landschap 

en recreatie, zoals in het programma Gooi en Vechtstreek (voorheen Groene Uitweg). De Regio is 

bestuurlijk trekker van deelprogramma’s. Dit programma loopt af in 2023 en is eenmalig gefinancierd 
uit compensatiemiddelen van infrastructuur. Wij willen, samen met de betrokken gebiedspartijen en 

overheden, komen tot een nieuw programma en duurzame financiering van het beheer en 

investeringen in onze groen/blauwe kwaliteit.  

 



In MRA verband gaat een curator aan de slag  om de betekenis van het landschap te verwoorden en 

wordt toekomstbestendige financiering van het landschap verkend (waaronder een landschapsfonds). 

Ook hier levert de Regio een actieve bijdrage. 

 

Planning 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Regionale prestatieafspraken      

 Versterken regionale werklocaties 

  Landschapsprogramma 

 

De overige onderwerpen uit de speerpunten betreffen uitvoeringszaken die al in de planning van aparte 

uitvoeringsprogramma’s zijn verwerkt. 


