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Een sterk en  
concurrerend  
Nederland heeft 
krachtige en vitale 
steden nodig. 

De stad en de stedelijke 
regio vormen de directe 
leefomgeving van steeds 
meer inwoners van Nederland. 
Ook voor Europa worden 
stedelijke regio’s steeds 
belangrijker. Het is de plek 
waar de maatschappelijke 
dynamiek zich organiseert en 
waar de veranderingen in de 
samenleving vorm krijgen. 
Daarom heeft de G32 zes 
speerpunten geformuleerd 
voor de volgende 
regeringscoalitie.
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GROEIKRACHT VOOR STEDELIJKE REGIO’S

Het rijk daagt stedelijke regio’s uit om een ruimtelijk-economische investeringsagenda op te 
stellen. Het rijk participeert hierin als partner. Stedelijke regio’s organiseren zich in een zelf gekozen 
samenwerkingsverband, waarin besluitvorming wordt vastgelegd op een dusdanige wijze dat een 
kleine minderheid de voortgang niet kan blokkeren. Het rijk biedt hiervoor experimenteerrruimte 
met een evaluatie halverwege de kabinetsperiode. 

De steden nemen de regie in lokale energietransitie, klimaatadaptatie en de versterking van de 
leefkwaliteit. Via een bundeling van krachten wordt fors geïnvesteerd in de steden, zodat daar 
voldoende betaalbare en duurzame woningen zijn. Daartoe wordt een fonds opgericht, waarin het 
rijk, het bedrijfsleven en corporaties participeren. Gemeenten scheppen de randvoorwaarden om 
te investeren. 

Er komt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Iedereen die niet in staat is het 
wettelijk minimumloon te verdienen, krijgt dezelfde mogelijkheid tot ondersteuning bij werk. In de 
arbeidsmarktregio’s wordt structureel geïnvesteerd, zowel financieel als met ruimte voor regionaal 
beleid. De relatie tussen rijk en centrumgemeente verandert van opdrachtgever aan  
centrumgemeenten naar partnerschap tussen rijk en regio. 
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“Eén gezin, één plan, één regisseur” blijft het uitgangspunt in het sociale domein: bij de wet 
maatschappelijke ondersteuning, de participatiewet en de jeugdwet. Deze integrale benadering 

van het sociale domein heeft ruimte nodig om verder te worden doorontwikkeld. Rijk en gemeen-
ten maken zich als partners sterk voor passende ondersteuning aan burgers die dat nodig hebben: 

dichtbij het kind, dichtbij de burger. Het is essentieel dat de verschillende aanbieders van zorg in 
een gezin een gedeelde focus hebben. Dit vergt één budget en één verantwoordelijke van over-

heidszijde. Deze verantwoordelijkheid is en blijft belegd bij de gemeenten.

Het lokale veiligheidsbeleid krijgt een veel hogere prioriteit. Dit is nodig omdat het politiewerk 
in de steden steeds meer onder druk staat door onder meer bezuinigingen, nieuwe vormen van 
criminaliteit en overlast. Daarom komen er extra wijkagenten, zodat de norm van minimaal één 

agent op 5000 inwoners wordt gehaald. Belemmeringen in de ketenaanpak worden weggenomen, 
waardoor meer mogelijkheden ontstaan om informatie te delen en/of te koppelen.  

Er komt extra budget voor de aanpak van Ondermijning voor politie,  
justitie, Belastingdienst en juist ook voor de steden.

Gemeenten krijgen meer financiële armslag. Het evenwicht in de financiële verhoudingen tussen 
rijk en gemeente wordt hersteld en de wetgeving op dit gebied wordt geactualiseerd.  

De zogeheten opschalingskorting wordt geschrapt. Daarnaast vereisen de maatschappelijke opga-
ven en de behoefte aan groeikracht voor de stedelijke regio’s een eigentijds en stabiel financieel en 

fiscaal instrumentarium, dat aansluit bij de regionale opgave  
en samenwerking in stedelijke regio’s stimuleert. 
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Alkmaar | Almelo | Almere | Alphen aan den Rijn | Amersfoort | Apeldoorn 
Arnhem | Breda | Delft | Deventer | Dordrecht | Ede | Eindhoven | Emmen 

Enschede | Gouda | Groningen | Haarlem | Haarlemmermeer | Heerlen | Helmond 
Hengelo | ‘s-Hertogenbosch | Hoorn | Leeuwarden | Leiden | Lelystad | Maastricht 

Oss | Nijmegen | Roosendaal | Schiedam | Sittard-Geleen | Tilburg | Venlo 
Zaanstad | Zoetermeer | Zwolle


