
Het College-uitvoeringsprogramma 
in grote lijnen
Voor het eerst een bestuursperiode van 4 jaar 

Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal 
College-uitvoeringprogramma 2019 - 2022 

Speerpunten
We besteden de komende 4 jaar extra 

aandacht aan: Vernieuwend samenwerken, 
Verduurzaming, Kwaliteit van de leefomgeving, 

Financieel zorgvuldig en economisch vitaal.
Inzet op 4 speerpunten

Uitvoering 
De afgelopen twee jaar is 

gewerkt aan beleidsontwikkeling en 
planvorming. De komende jaren 

gaan we onze plannen realiseren. 
Tijd voor uitvoering 

Nieuw beleid 
We scherpen beleid aan 

en ontwikkelen nieuw beleid 
voor de Omgevingswet, 

mobiliteit, jeugd en cultuur.
Nieuw beleid waar nodig
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INITIATIEVENTAFEL 
IN DE WIJK
vernieuwend samenwerken 

VERNIEUWINGSAGENDA 
vernieuwend samenwerken 

MET INWONERS 
OPSTELLEN ACTIEPLAN 
LEEFBAARHEID
kwaliteit van leefomgeving

UITVOEREN ACTIEPLAN 
LEEFBAARHEID 
kwaliteit van leefomgeving

ENERGIELOKET 
GEREALISEERD
verduurzaming

WARMTEVISIE GEREED
verduurzaming

10% CIRCULAIR INKOPEN
verduurzaming

VERSTERKEN 
ONDERNEMERSLOKET
financieel zorgvuldig en 
economisch vitaal

BESLUIT 
LASTENVERLICHTING 
financieel zorgvuldig en 
economisch vitaal  

Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal
Onze speerpunten

Vernieuwend 
samenwerken 

We vinden het belangrijk dat inwoners, 
ondernemers en maatschappelijk 

organisaties betrokken zijn bij het 
beleid en de uitvoering ervan. We 

investeren in vernieuwende vormen 
van samenwerking.

Verduurzaming 
We verduurzamen ons handelen, werken 
met onze inwoners aan plannen voor een 
duurzaam Gooise Meren (stadslandbouw, 
zonnepanelen, elektrisch rijden) en trekken 
samen met de gemeenten in onze regio op 
om energie- en klimaatdoelen te behalen.

Kwaliteit van de 
leefomgeving
We gaan met inwoners stappen 
zetten om Gooise Meren nog veiliger en 
gezonder te maken: meer groen, minder 
geluidsoverlast, autoluwe kernen.   

Financieel zorgvuldig 
en economisch vitaal 

We investeren in werkgelegenheid, geven 
ruimte aan ondernemers en houden de 

lasten voor inwoners laag. 

€

Uitvoering
Tijd voor uitvoering  

BUITENRUIMTE
We vergoenen Gooise Meren, 
stimuleren de biodiversiteit 
en werken toe naar een hoger 
beeldkwaliteitsniveau. 

WONEN 
We werken aan de beschikbaarheid van 
passende en betaalbare woningen voor alle 
inkomensgroepen in Gooise Meren. We zorgen 
de komende jaren voor extra woningen. 

SPORT EN BEWEGEN 
We stimuleren vitale sportorganisaties, 
bevorderen spelen en bewegen in de 
openbare ruimte en zorgen dat jeugdigen en 
ouderen meer sporten. 

PREVENTIE/
STERKE SOCIALE BASIS
We investeren in 
ontmoetingsplekken, positieve 
gezondheid en werken aan het 
voorkomen van eenzaamheid.

SOCIAAL DOMEIN
We werken aan een inclusieve 
arbeidsmarkt, investeren in 
innovatie en besteden extra 
aandacht aan multi-probleem 
situaties. 

DE INCLUSIEVE SAMENLEVING
We gaan als koploper-gemeente 
aan de slag om mensen met 
beperkingen en mensen die 
uitsluiting ervaren te laten 
meedoen in Gooise Meren. 
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VASTGOED
We verduurzamen ons 
vastgoed en stoten 
vastgoed af dat we 
niet nodig hebben voor 
maatschappelijke doelen. 

VEILIGHEID
We stimuleren brandveilig 
leven, zetten in op 
gerichtere handhaving 
en ontwikkelen een 
persoonsgerichte aanpak 
waarmee we overlast 
verminderen.

DIENSTVERLENING
We werken aan de verbetering van onze dienstverlening. We zorgen
voor meer digitale producten en richten een serviceloket in, waar
inwoners begeleid worden bij digitale aanvragen.
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ONDERWIJSHUISVESTING 
We dragen met het onderwijs zorg voor renovatie en 
verduurzaming van schoolgebouwen en zonodig nieuwbouw.

RUIMTELIJKE PROJECTEN
We ontwikkelen een hoogwaardig 
Crailo, realiseren woningen op de 
Krijgsman, werken aan een compact 
centrum Bussum en verrijken Bredius 
met een sporthal, sportvelden en 
woningen.

Nieuw beleid
Onze uitdagingen 

OMGEVINGSWET
lokale omgevingsvisieVERKEER EN VERVOER, 

BEREIKBAARHEID EN 
MOBILITEIT
mobiliteitsplan gereed

2019 2020 2021 2022

ZORGCENTRUM GOOI 
wensen inwoners nieuw 
zorgcentrum in beeld 

PARKEREN
parkeerbeleid gereed 

CULTUUR EN CULTUREEL 
ERFGOED
beleid gereed

WONEN MET ZORG
beleid gereed

OMGEVINGSWET
omgevingsplan Gooise Meren 

JEUGD
beleid gereed

JEUGD
uitvoering 

VERKEER EN VERVOER, BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
uitvoering mobiliteitsplan 

 

Verkeer en vervoer, 
bereikbaarheid en 

mobiliteit

   Jeugd Wonen met 
zorg (langer 

thuis wonen)

Cultuur en 
cultureel erfgoed

Zorgcentrum 
Gooi

      Parkeren Omgevingswet


