
Amendement 
Onderwerp amendement: 
 

Werk maken van Werk 

Vergaderdatum:  
 

13 december 2017 

Agendapunt (nr en naam):  
 

3e2 Economische visie (535091) 
 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 
 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 535091 

Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst1 Nieuwe tekst1 

Betreft alleen nieuwe tekst. Aan de economische visie, hoofdstuk “Samenspel op alle 
niveaus” ( pag. 12), onderdeel “De gemeente faciliteert, 
verbindt en stimuleert” de volgende tekst toe te voegen: 
 
-door voortvarend in te zetten op het vergroten van de 
werkgelegenheid in Gooise Meren, door met de 
ondernemersverenigingen en andere stakeholders, actief te 
zoeken naar bij onze gemeente passende bedrijven. Met 
een gericht vestigingsbeleid kunnen we zo al onze kernen 
levendig en aantrekkelijk houden. 

Toelichting2 

 

Overwegende  
 

1. dat de werkgelegenheid in Gooise Meren achterblijft bij gemeenten van een vergelijkbare omvang; 
2. dat werkgelegenheid dicht bij of in de woonplaats een positief effect heeft op het tegengaan van files; 
3. dat tevens het aantal woon-werk kilometers met de bijbehorende uitstoot vermindert als mensen op de fiets 

naar hun werk kunnen, wat een positief effect heeft op het milieu en op de gezondheid van onze inwoners; 
4. dat de centrale ligging van Gooise Meren en de groene omgeving een weerwaarde zijn voor bedrijven om zich 

hier te vestigen; 
5. dat ieder passend bedrijf binnen onze de grenzen er een, en leegstand actief moet worden bestreden; 
6. dat uit de Economische visie onvoldoende ambitie spreekt op dit onderwerp; 
7. dat niet alle bedrijfstakken passend zijn binnen onze gemeente, zoals zware industrie of logistiek met veel 

ruimtebeslag; 
8. dat het actief benaderen van bedrijven die een nieuwe vestigingsplaats zoeken beter werkt dan afwachten wie 

de afslag Gooise Meren uit zichzelf kiest; 
9. dat recent Pro Bussum zich ook heeft uitgesproken vóór het met vastgoedeigenaren samen actief op zoek 

gaan naar bedrijven om zich in Gooise Meren te vestigen; 
10. dat de kans op succes het grootst is wanneer alle stakeholders, inclusief de gemeente, hierin de handen 

ineenslaan; 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Partij van de Arbeid, Fred Winnubst 
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