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Geachte raadsleden,
Via deze informatiebrief neem ik u mee in de strategische samenwerkingsagenda, die wij als Regio Gooi
en Vechtstreek hebben opgesteld met de provincie Noord-Holland.
De provincie Noord-Holland en de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben gezamenlijk een
strategische samenwerkingsagenda opgesteld. Doel van de agenda is om helder te formuleren welke
onderwerpen voor zowel de provincie als regiogemeenten urgent zijn. Mede door het benoemen van
gezamenlijke doelstellingen en het intensiveren van de samenwerking kunnen gemeenschappelijke
doelstellingen beter en/of sneller worden gerealiseerd. In de samenwerkingsagenda zijn enkele
strategische onderwerpen benoemd voor gezamenlijke lobbyinzet met het behalen van doelen op de wat
langere termijn. De agenda omvat geen nieuw beleid, maar ligt in het verlengde van de coalitieakkoorden
van de provincie en gemeenten en van de regionale samenwerkingsagenda van Regio Gooi en
Vechtstreek. Ook zijn de omstandigheden van deze coronatijd meegenomen.
Aanleiding voor de agenda was de brief vanuit de Regio ten behoeve van de coalitieonderhandelingen van
de provincie in 2019, waarin de gemeenten opriepen tot betere samenwerking. Deze samenwerkingsvorm
past ook binnen de ingeslagen weg van de provincie om meer regionaal en gebiedsgericht te werken. We
hebben elkaar nodig bij het verder brengen van relevante acties om onze regio nog mooier en leefbaarder
te maken of houden. De looptijd van de samenwerkingsagenda is tot halverwege 2023. Dan zullen
provinciale statenverkiezingen plaats hebben gevonden en heeft de provincie naar verwachting een nieuw
coalitieakkoord.
De thema’s in de samenwerkingsagenda zijn:
Een economisch sterke regio Gooi en Vechtstreek
Netwerkontwikkeling voor een bereikbaar Gooi en Vechtstreek (knooppuntontwikkeling en ketenreis)
Extra inzet op de veengebieden in de Vechtstreek
Een gezonde Leefomgeving
Naast deze onderwerpen blijven we ook op andere thema’s samenwerken.
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De vier thema’s die centraal staan in de agenda zijn ook nog eens uitgewerkt tegen de achtergrond van de
huidige coronatijd. Dit heeft onder meer betrekking op de economie en werkgelegenheid.
Vanwege alle actuele ontwikkelingen wordt deze agenda halfjaarlijks geëvalueerd (en waar nodig herijkt).
De bestuurlijke trekkers van deze agenda zijn Gedeputeerde Esther Rommel (vanuit de provincie) namens
Gedeputeerde Staten en wethouders Alexander Luijten (Gooise Meren) en Gerard Kuipers (Hilversum),
namens de gemeenten uit Gooi en Vechtstreek.

Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>
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