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 Uitvoeringslijn uit de MRA Agenda (nr):  4.0 Verkennen samenwerking sociaal domein 
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                                                       Mobiel:  06-21226983 

 

a. Een concept tekst om over na te denken voor een coalitieakkoord of raadsakkoord? 

Met andere gemeenten werken wij in MRA-verband samen aan een metropool waar ruimte is voor 

iedereen, aan kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en aan gezondheid voor 

álle inwoners. 

 

b. Essentie van de uitvoeringslijn  

De sociaal-maatschappelijke opgaven in onze gemeenten zijn groot. Op het gebied van 

kansengelijkheid, gezondheidsverschillen en leefbaarheid, bestaanszekerheid, vervoers- en 

energiearmoede en de huisvesting en begeleiding van aandachtsgroepen.  

Samenwerken op MRA schaal is voor deze onderwerpen van belang. Met ruimtelijk-economische 

keuzes beïnvloeden we samen immers hoe mensen leven en ook de kansen en beperkingen waar 

ze mee te maken hebben. Dat geldt onder meer voor woningbouw, bereikbaarheid en economie. 

De huisvesting en begeleiding van aandachtsgroepen raakt direct aan het sociaal domein, net 

zoals onderwijs-arbeidsmarkt. In het MRA Pho Sociaal stemmen de wethouders sociaal domein 

(Wmo, Jeugd, Participatie) deze samenwerking af. 

 

c. Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar  

De aanpak van de huisvesting en begeleiding van aandachtsgroepen en het onderwijs-

arbeidsmarktbeleid, bezien vanuit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, worden de 

komende jaren opgepakt. Dit doen we in samenwerking met respectievelijk het 

portefeuillehoudersoverleg van wethouders Bouwen en Wonen en het Bestuurlijk Platform 

Economie. Dit alles is gericht op de sociaal-maatschappelijke opgaven in de MRA 

Verstedelijkingsstrategie en het zoeken naar samenwerking bestrijding van energiearmoede en 

vervoersarmoede/woonwerkbalans. Mogelijk verkennen we de samenwerking rond het 

onderwijsdossier of gezondheid. 

 

d. De meest relevante (digitale) documenten  

 Analyse MRA Inclusief en Leefbaar - MRA Verstedelijkingsstrategie, 2021. 

 Verkenning woonwerkbalans en vervoersarmoede in de MRA - MRA Verstedelijkingsstrategie, 

2021. 

 Blik op leefomgeving en gezondheid voor de verstedelijkingsstrategie Metropoolregio 

Amsterdam vanuit beschikbare trends - RIVM, 2021. 

 Staat van de Metropoolregio Amsterdam - OI&S Amsterdam, 2022. 

 Een thuis voor iedereen, adviesrapport commissie ter Haar, 2021. 

 

e.  Kengetallen 

Zie de documenten bij D. Hierin zijn een groot aantal kerngetallen opgenomen. 

mailto:h.swen@zaanstad.nl
https://onderzoek.amsterdam.nl/interactief/staat-van-de-metropoolregio-amsterdam
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/08/een-thuis-voor-iedereen

