
    

Motie: Werkgelegenheid en wonen in Goes 
De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 7 november 2019, 

Overwegende dat 

• Indicatoren een vast onderdeel zijn van beleidsinformatie; 

• Op de bladzijden 18 en 25 van de programmabegroting 2020 belangrijke indicatoren met 

betrekking tot werkgelegenheid en wonen met elkaar in verband kunnen worden gebracht. 

Constaterende dat 

• De indicator ‘Nieuw gebouwde woningen’ geen gegevens over 2017 en 2018 bevat; 

• Dit niet te rijmen valt met de missie en hoofddoelstelling 4 van Programma 2 Ruimte en 

economie. 

• De indicator ‘Functiemenging’ een index is, die de verhouding weergeeft tussen het aantal 

beschikbare banen en het aantal fysieke woningen in de gemeente; 

• Deze FMI ook bekend is voor geheel Zeeland en het landelijk gemiddelde;   

• Hieruit blijkt, dat er in Goes bovengemiddeld veel werkgelegenheid per huishouden is; 

• Deze conclusie tevens blijkt uit de indicator ‘Banen’ op bladzijde 25. 

Is van mening dat 

• Goes structureel onvoldoende potentiële beroepsbevolking heeft om bestaande banen en 

vacatures te kunnen vervullen; 

• Dit feitelijk nadelig is voor het vestigingsklimaat van bedrijven; 

• Dit onder andere de problematiek rond de congestie van autoverkeer in de spitsuren vanaf en 

naar de A58/A256/Deltaweg verklaart; 

• Het het overdenken waard is om meer gericht woongelegenheid voor werknemers van 

bedrijven en andere organisaties te creëren; 

• Een kortere reisafstand tussen werk en woning in alle opzichten beter is voor het milieu en de 

bereikbaarheid. 

Verzoekt het college 

Voor de eerstvolgende Perspectiefbrief een visie te ontwikkelen voor de combinatie werken en wonen 

in de gemeente Goes. Daarbij doelgericht maatregelen te initiëren om meer (potentiële) werknemers 

in Goes te huisvesten. Deze visie tevens te koppelen aan de Woonvisie, het vestigingsklimaat voor 

bedrijven en Goes beter bereikbaar. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens D66 Goes,  Pieter Romijn 

 VVD Goes,  Gert Kruitbosch 


