Aan het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en
Vechtstreek
Behandeld door
Gert-Jan Vreeke
035 207 0000
g.vreeke@gooisemeren.nl

Onderwerp

zienswijze Rsa 2019 - 2022

Geachte heer Broertjes,

1.

Inleiding

In uw brief van 2 oktober vraagt u de gemeenten in de Regio een zienswijze uit te brengen over de
speerpunten die in de nieuwe regionale samenwerkingsagenda (Rsa 2019 – 2022) moeten komen. In
deze brief stellen we de speerpunten van de gemeente Gooise Meren voor.
Bij de bepaling van speerpunt heeft onze Raad de meerwaarde van regionale samenwerking
meegewogen. We onderschrijven in dit verband het subsidiariteitsprincipe: de taken die door de Regio
in het kader van de Regionale Samenwerkingsagenda worden uitgevoerd, hebben nadrukkelijk
meerwaarde voor de opgaven die gemeenten hebben te realiseren.
We beginnen met ons perspectief op speerpunten.

2.

Zienswijze uitwerking speerpunten

De Rsa 2015 – 2018 bevatte 20 speerpunten die zijn uitgewerkt in 9 programma’s en zo’n 50 projecten.
De behoefte is om het aantal speerpunten en projecten terug te brengen zodat de raden zich kunnen
richten op de centrale opgaven uit de regio. We onderschrijven dit streven naar meer focus.
Een regionaal speerpunt is wat ons betreft een urgente maatschappelijke opgave waarvoor regionale
samenwerking nadrukkelijk meerwaarde heeft en waarvan nog niet duidelijk is uitgekristalliseerd wat
de beste manier is om deze opgaven te adresseren. Door zo het onderwerp als speerpunt te benoemen
wordt het gezamenlijk zoeken naar een passende koers en het adequaat adresseren versterkt.
Opgaven die niet voldoen aan deze criteria zijn wat ons betreft geen speerpunt. Dit wil niet zeggen dat
ze geen onderwerp zijn van regionale samenwerking, maar wel dat ze geen bijzondere aandacht of
focus behoeven.
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Een ander manier om meer focus aan te brengen is wat ons betreft het strikter leggen van de relatie
tussen speerpunten, programma’s en projecten. Een speerpunt staat wat ons betreft voor een urgente
maatschappelijke opgave. Deze opgave kan enkelvoudig of meervoudig zijn. We vinden het belangrijk
dat een enkelvoudige maatschappelijk opgave in de vorm van een project met een duidelijke
doelstelling wordt opgepakt. Bij een brede meervoudige opgave zoals het vergroten van
duurzaamheid of het versterken van de economie past een programma met meer algemene
doelstellingen zoals energieneutraal in 2030 of een toename van aantal banen met x % in 2022.
Dergelijke doelen vragen om onderling samenhangende projecten en samenwerkingsvormen. Deze
leveren gezamenlijk een bijdrage leveren aan het algemene doel. Bij de speerpunten die we voorstellen
zullen we daarom ook aangeven op welke wijze deze speerpunten naar ons idee het best voorzien
kunnen worden.

3.

Voorgestelde speerpunten

1. Ruimte: regionale Omgevingsvisie
Het is het voor het gezamenlijk werken aan de opgaven die deze regio heeft op het fysiek domein
(wonen, landschap, economie, duurzaamheid en mobiliteit) van belang om in te inzetten op een
regionale Omgevingsvisie. Oftewel een gedeeld en gedragen beeld van de gewenste ontwikkeling van
de regio Gooi en Vechtstreek. Met een integrale visie op de toekomst van ons gebied vergroten we de
effectiviteit van het samenwerken en de kracht van de regio ten overstaan van medeoverheden en
andere partners. Voor ons is het werken aan een regionale Omgevingsvisie daarom prioriteit nummer
1. De uitwerking hiervan vraagt om een programma.
2. Milieu en duurzaamheid: naar een samenhangend programma duurzaamheid
De duurzaamheidsopgave is omvangrijk en urgent en vraagt samenwerking op alle schaalniveaus, ook
op het niveau van de regio. In de regionale samenwerking moet het accent liggen op energietransitie,
circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, ondergebracht in een samenhangend
programma duurzaamheid.
3. Economie en innovatie: realisatie van een uitgewerkte en zichtbare Triple Helix benadering
De regio heeft een opgave te vervullen als het gaat om de zorg voor meer banen. De terugloop hiervan
heeft negatieve consequenties voor mobiliteit en de vitaliteit van onze regio. Daarom is het stimuleren
van economische ontwikkeling voor ons een speerpunt. We denken dat een uitgewerkte en zichtbare
Triple Helix benadering op regionale schaal, hierbij kan helpen. Bij een Triple Helix benadering werken
netwerken van bedrijven, gemeenten en onderwijs samen op zowel het dossier economie als het
dossier werk en inkomen. Het vorm geven aan de Triple Helix benadering in de vorm van en
programma met accent op de inclusieve arbeidsmarkt is daarom voor ons een speerpunt.
4. Jeugd en onderwijs: uitvoering innovatieagenda jeugd
Op het vlak van jeugd is de opgave om de samenwerking met onderwijs te versterken en hebben wij
net als andere regio’s te maken met een groeiend beroep op jeugd ggz. Deze opgaven treden we
tegemoet met een regionaal programma jeugd voor de komende jaren. De koers die hierin is uitgezet
ondersteunen wij. Het is wel belangrijk om uitvoering van de plannen goed te volgen en daarom zijn
jeugd en onderwijs voor ons een speerpunt.
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5. Mobiliteit: regiovisie mobiliteit
Onze regio heeft belang bij goed een ov en goede bereikbaarheid. Er is een gezamenlijk streven
opgesteld naar aanleiding van het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam. De realisatie daarvan vraagt
om eendrachtig samenwerken en lobby bij hogere overheden. Daarbij helpt het wanneer we een
regiovisie opstellen die snelfietspaden, ondertunneling, ov-concessie omvat. Een goede bereikbaarheid
van de kleinere kernen zoals Muiden en Muiderberg dient in zo’n visie een prominente plek in te nemen.
Dit is voor ons een speerpunt, dat uitgewerkt kan worden in de vorm van een project.
6. Gezondheid en ondersteuning: Realisatie van goed bereikbare regionale zorgcentra
We zien in onze regio ontwikkelingen vanuit ziekenhuis Ter Gooi in de richting van regionale
zorgcentra. Dit zijn centra die zorg bieden zorg die het midden houdt tussen ziekenhuis en huisarts. In
deze centra kunnen onderzoek en lichte ingrepen snel plaats vinden. Dicht bij de woonplaats van de
inwoner. Gemeenten zijn bij deze ontwikkeling in meer of minder mate afzonderlijk betrokken, maar
niet in regioverband. Regionale samenwerking heeft hier echt meerwaarde. Daarom is de realisatie van
regionale zorgcentra voor ons een speerpunt. Bij dit speerpunt past een projectmatige benadering.
7. Cultuur en recreatie: bevordering kwaliteitstoerisme
We zien cultuur en erfgoed als een kans om toerisme en recreatie op een bij de regio passende manier
te bevorderen, met nadruk op kwaliteit. We vinden dat we regionaal moeten samenwerken en de Gooi
en Vechtstreek als één gebied moeten promoten. Gezien de ontwikkeling van toerisme en het belang
hiervoor voor de economie in de regio, is de bevordering van kwaliteitstoerisme en recreatie voor ons
een speerpunt, dat als een project vorm kan worden gegeven.
8. Overige opgaven
Tenslotte vragen we aandacht voor een aantal specifieke opgaven waarvan we vinden dat deze een
plek moeten krijgen bij de uitwerking van de hierboven genoemde speerpunten, maar die we niet als
afzonderlijk speerpunten zien:
•

We signaleren een knelpunt bij bescherming en opvang. Het lukt steeds beter om mensen die
beschermd wonen, te laten doorstromen. Het knelpunt is het gebrek aan goedkope huurwoningen
waardoor mensen die uit kunnen stromen niet weg kunnen omdat er geen huis voor ze is. Het
aanpassen van de urgentieregeling wordt voorbereid maar is onvoldoende om de gewenste
doorstroming te realiseren.

•

We moeten als samenwerkende gemeenten in de regio een antwoord geven op de vraag welke
ruimte we – in de toekomst – willen reserveren voor wonen (in relatie tot landschap, economie,
mobiliteit en de energieopgave) . Een heldere positie draagt bij aan de gesprekken die we voeren in
de MRA. Het is daarom het goed idee om als regio ten aanzien van deze opgave gezamenlijk een
positie te bepalen.

•

Bij jeugd en onderwijs willen we speciaal aandacht vragen voor een groep kinderen waar op dit
moment onvoldoende systematische aandacht voor is: Kinderen van ouders met ernstige
psychische problemen en/of verslaving.

•

Bij mobiliteit vragen we aandacht voor de realisatie van een distributiecentrum voor goederen in
onze regio, zodat we het vrachtverkeer uit kernen sterk kunnen beperken.
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Hoogachtend de gemeenteraad van Gooise Meren,

De griffier,

De voorzitter,

Mevrouw drs. M.G. Knibbe.

drs. H.M.W. ter Heegde.
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