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Besproken items Wethouder Van Meerten geeft een korte toelichting op de Economische Visie. 
 
Algemeen 
Een progressievere en toekomstgerichte visie is gewenst. Er wordt te weinig 
gekeken naar een periode over 20-25 jaar. Er liggen veel kansen in Gooise 
Meren, maar er is te weinig diepgang in de Economische Visie. Er moet ook 
snel politieke ambitie worden getoond, zodat er stappen kunnen worden 
gezet. De wethouder geeft aan dat de Economische Visie juist is opgesteld om 
snel met concrete plannen aan de slag te gaan. 
 
Werkgelegenheid 
Waar komt de afname van werkgelegenheid vandaan? Er is niet concreet 
onderzoek gedaan naar de oorzaak van de afname, maar er wordt juist 
gekeken naar de kansen voor de werkgelegenheid in de Economische Visie. 
 
Bedrijvigheid en leefbaarheid 
Er is geen sprake van en/of, maar juist van en/en. Zonder bedrijvigheid is er 
geen sprake van leefbaarheid en andersom. Er is wel druk op het landschap, 
daar moet goed naar worden gekeken, om de directe groene omgeving niet te 
veel onder druk te zetten. 
 
Speerpunten 
Komen er concrete voorstellen die SMART geformuleerd zijn en leiden tot het 
uitvoeren van de speerpunten? Hiervoor komen op korte termijn voorstellen 
van het college. 
 



 

Samenwerking 
In hoeverre kan de gemeente zelf uitvoering geven aan de Economische Visie? 
En in hoeverre is men afhankelijk van MRA en Regio GV. We mogen en moeten 
uitgaan van de kracht van de regio. We hebben de regio ook nodig voor 
strategische vraagstukken en die bespreekbaar maken in grotere verbanden. 
De wethouder geeft aan dat zij hier volledig achter staat, maar dat er ook 
wordt gekeken naar wat de gemeente hier specifiek zelf kan doen. Ook 
worden samenwerkingspartners betrokken bij het opstellen van de concrete 
uitwerking van de plannen. Er wordt gevraagd om duidelijkheid in het stuk 
welke zaken lokaal opgepakt kunnen worden en welke zaken juist regionaal 
moeten worden opgepakt. 
 
Duurzaamheid 
Komt wel terug bij verschillende speerpunten, maar het is geen eigen 
speerpunt. De wethouder geeft aan dat dit juist van onderop moet komen en 
er wordt gekeken naar lokale initiatieven. 

Toezeggingen college  

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

Allen: stuk aanscherpen met als opdracht; meer visie, meer keuzes, daarna een 
nieuw Gesprek. 

NB. Kort verslag: Geen namen van sprekers, uitsluitend de onderwerpen waarover vragen zijn. Aanbevelingen fracties: Moet 
het nog verder uitgewerkt worden in een beeldvormend gesprek of vindt men het geschikt is voor de meningsvormende of voor 
de besluitvormende raad? 
 


