Onderwerp
Datum
Aan

Teksten ter ondersteuning en inspiratie van opstellers van coalitie- en
raadsakkoorden
7 maart 2022
De onderhandelaars en opstellers van coalitie- en raadsakkoorden

In deze memo is een aantal conceptteksten opgenomen ter inspiratie voor de
gesprekken van onderhandelaars en de opstellers van de coaltie- en raadsakkoorden. De tekstvoorstellen zijn gebaseerd op de MRA Agenda 2022-2024, de
Samenwerkingsafspraken van december 2021 en op de afspraken binnen de
bestuurlijke MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit.
Conceptteksten over (het belang van) regionale samenwerking ter inspiratie,
gebaseerd op de Samenwerkingsafspraken:


Grote gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken waar we voor onze
inwoners mee aan de slag gaan, pakken we samen op met de buurgemeenten in
de Metropoolregio Amsterdam. Bijvoorbeeld de woningbouwopgave,
afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, ontwikkeling van kantoren en
bedrijventerreinen, mobiliteit, energietransitie, duurzaamheid en het landschap.
We doen lokaal wat kan en regionaal wat moet. Het is en blijft aan de
gemeenteraad om het kader te stellen en de besluiten te nemen.



Onze gemeente werkt actief samen in de Metropoolregio Amsterdam aan deze
grote regionale opgaven en investeert met andere overheden in een
toekomstbestendige en evenwichtige metropool. Met de andere overheden
werken we aan de meest inventieve regio van Europa, met de best opgeleide
bevolking. Een regio voor iedereen, naar de menselijke maat, en een duurzaam
verbonden regio.

Conceptteksten ter inspiratie, gebaseerd op enkele thema’s uit de MRA Agenda:
1. Woningbouw
De woningmarkt moet toegankelijk voor iedereen zijn, voor een diversiteit aan
mensen. Een toegankelijke woningmarkt is een voorwaarde voor een (economisch)
sterke en gezonde gemeente en regio. We stemmen binnen de Metropoolregio
Amsterdam af waar woningen bijgebouwd kunnen worden.
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2. Kantoren en bedrijventerreinen
Het ontwikkelen, transformeren en verduurzamen van werklocaties, zoals kantoren
en bedrijventerreinen, kan niet los worden gezien van wat er in de regio gebeurt.
Vanwege de woon-werkbalans, leefbaarheid en de druk op het mobiliteitssysteem
stemmen we dit af met onze partners in het Platform bedrijventerreinen en
kantoren van de Metropoolregio Amsterdam (Plabeka).
3. Toerisme
De verwachting is dat het toerisme na de coronapandemie weer verder zal groeien.
De spreiding van de bezoekers aan Amsterdam over de regio biedt grote
(economische) kansen voor onze gemeente. We werken daarom intensief samen
met andere overheden en het bedrijfsleven in het toerisme in de Metropoolregio
Amsterdam.
4. Onderwijs & Arbeidsmarkt
Een goed opgeleide beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde voor de
ontwikkeling van onze gemeente en de MRA. Zeker in een tijd van grote
veranderingen op de arbeidsmarkt, door de energietransitie, grote bouw- en
vervoersopgaven en zorg voor ouderen: veranderingen die vragen om een wendbare
arbeidsmarkt. Dat vraagt om een aanbod van onderwijs en (om- en bij)scholing dat
anticipeert op de veranderende vraag. Daarom bouwen we, samen met de andere
gemeenten en de provincies in de MRA, permanent aan relevante coalities op dit
gebied. Het kan gaan om coalities met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen,
House of Skills en relevante stakeholders, en we faciliteren een Leven Lang
Ontwikkelen.
5. Metropolitaan Landschap
Een aantrekkelijk en vitaal landschap in de regio is waardevol voor de economie en
de leefomgeving van de bewoners. Opgaven op het gebied van duurzame energie,
woningbouw en klimaatbestendigheid stellen het landschap voor complexe
uitdagingen en bieden ook kansen. Door samenwerking met andere overheden en
maatschappelijke partners in de Metropoolregio Amsterdam kan het landschap
beter worden ontwikkeld, beheerd en onderhouden.
6. Duurzaamheid / Circulaire Economie
Onze gemeente levert een actieve bijdrage aan de verduurzaming van de
leefomgeving van onze inwoners. Dit doet de gemeente onder andere door circulair
in te kopen en te werken aan het circulair maken van de grondstoffenketens.
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7. Energietransitie
In deze raadsperiode gaat het college aan de slag met:
 het via de implementatie van de transitievisie warmte op wijkniveau
ontwikkelen van alternatieven voor aardgas voor zowel nieuwe als bestaande
bouw;
 het zoeken naar manieren om de energietransitie zo inclusief mogelijk te maken
en voor alle bewoners betaalbaar te houden;
 het – samen met de netbeheerders - zoeken van oplossingen voor de congestie
op het elektriciteitsnet.
8. Mobiliteit
Samen met de buurgemeenten en andere deelnemers in de MRA werken wij verder
aan een optimale bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, ov-reizigers en
automobilisten in onze gemeente en naar werk- en andere locaties elders in de regio.
Voor de bereikbaarheid van nieuwe woonlocaties is samenwerking noodzakelijk om
goede afspraken met het Rijk te kunnen maken.
Naast investeringen die worden gedaan in infrastructuur en openbaar vervoer
winnen slimme en innovatieve oplossingen (smart mobility) aan belang. We werken
samen met Vervoerregio Amsterdam, andere overheden, bedrijven en
kennisinstituten om kansrijke oplossingen en toepassingen te versnellen en uit te
rollen in onze gemeente en de Metropoolregio Amsterdam.
9. Stadsdistributie / bereikbaarheidsagenda goederen
Om de woon- en werkomgeving van de inwoners te verbeteren, wil de gemeente
efficiënte en schone stedelijke distributie voor goederen met zo min mogelijk hinder.
Samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de
Metropoolregio Amsterdam ontwikkelt onze gemeente mogelijkheden voor een
efficiëntere, schonere en veiligere bevoorrading van onze winkels en bedrijven.
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