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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg VVRE op
3 september 2020. In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is besloten dat
het overleg door middel van videobellen met Microsoft Teams plaatsvindt van 08:45 tot 10.30
uur.

Agenda
1. Opening

08:45 uur

Organisatie/huishoudelijke zaken

2. Verslag vorige vergadering
Stukken:
2a Conceptverslag VVRE 2 juli 2020
2b Conceptverslag gezamenlijk Madivosa / VVRE 2 juli 2020

08:50 uur

> Voorstel:
1. Vaststellen van het conceptverslag VVRE 2 juli 2020
2. Vaststellen van het conceptverslag Madivosa / VVRE 2 juli 2020

Bovenregionale samenwerking
Kennismaking gedeputeerde Ilse Zaal

08:55 uur

Stukken:
Geen.
De VVRE leden worden gevraagd om eventuele te bespreken aandachtspunten voorafgaand het
VVRE, door te geven aan het secretariaat.
>Voorstel:
Kennismaken met Ilse Zaal, gedeputeerde provincie Noord-Holland.
Op 18 mei 2020 werd Ilse Zaal benoemd tot gedeputeerde met de portefeuille Economie,
inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur, Europa,
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Recreatie en Toerisme en Sponsoring. Ze heeft Jack van der Hoek opgevolgd.

Wooneconomie en bouwen

dossierhouders Nederpelt, Van de Pol

4. Huisvesting buitenlandse werknemers / Arbeidsmigranten
09:25 uur
Adviesbureau Decisio heeft onderzoek gedaan naar het aantal werkzame en woonachtige
arbeidsmigranten in Westfriesland. Het rapport “Arbeidsmigranten in Westfriesland” is onlangs
opgeleverd. Daarnaast heeft de ambtelijke werkgroep heeft een plan van aanpak “Huisvesting
buitenlandse werknemers in Westfriesland” gemaakt voor Westfriesland. Het betreft een nadere
uitwerking van het plan van aanpak voor de hele regio NHN dat eerder voorlag in VVRE en
BAO.
Het plan van aanpak heeft aandacht voor huisvesting, ruimtelijke ordening, handhaving en
registratie. Belangrijk hierbij is de personele capaciteit bij gemeenten en een werkbudget.
Gemeenten moeten rekening houden met extra personeel bij burgerzaken, handhaving en
andere afdelingen. Voor de regionaal op te pakken acties wordt subsidie aangevraagd bij de
provincie NH, via de Uitvoeringsregeling Woonvisie 2020. Hiertoe worden in deel 2 van het
regionale woonakkoord de gezamenlijk op te pakken acties opgenomen. Het gaat om
cofinanciering en via het regionale woonakkoord wordt budget gevraagd bij de 7 Westfriese
gemeenten.
Adviesbureau Desicio geeft een presentatie.
Stukken:
4a Voorstel VVRE huisvesting buitenlandse werknemers
4b Plan van aanpak Huisvesting buitenlandse werknemers WF
4c Arbeidsmigranten in Westfriesland
>Voorstel:
1. Het rapport “Arbeidsmigranten in Westfriesland” van Decisio voor kennisgeving
aannemen.
2. Instemmen met het plan van aanpak “Huisvesting buitenlandse werknemers in
Westfriesland”.
3. Elke gemeente start actief met BRP-registratie en het handhaven op verplichting tot het
bijhouden van een nachtregister, elke gemeente gaat op zoek naar locaties voor logies,
levert een overzicht van locaties binnen BSG en gezamenlijk wordt een projectleider
aangesteld. Belangrijk is ook voorlichting en het wegwijs maken van buitenlandse
werknemers.
4. Instemmen met het aanvragen van provinciale subsidie (Uitvoeringsregeling Woonvisie
2020) voor de gezamenlijk op te pakken acties.

Bovenregionale samenwerking
5. Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA (dossierh. Heutink, Nederpelt, Helling)
Het BAO vond plaats op 5 juni 2020.
Het eerstvolgend BAO is op 3 september 2020.
Stukken worden nagezonden zodra beschikbaar.

09:50 uur

Stukken:
5a Besluitenlijst BAO 5 juni 2020
5b Agenda BAO 3 september 2020
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
6. PVVB Noord-Holland Noord
10:05 uur
Op initiatief van de voorzitter VVRE is dit overleg geagendeerd zodat er gelegenheid is voor
Westfries bestuurlijk vooroverleg.
De vergadering van het PVVB vindt plaats 24 september 2020.
Stukken:
6 Agenda PVVB 24 september 2020; deze is nog niet beschikbaar.
> Voorstel: Afstemming opvattingen/bespreken inbreng vanuit Westfriesland
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7. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
De vergadering van het Algemeen Bestuur vond plaats op 1 juli 2020.

10:10 uur

Stukken:
7 Besluitenlijst AB 1 juli 2020; deze is nog niet beschikbaar.
> Voorstel: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese gemeenten
Overig
8. Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag)
10:15 uur
Bij dit agendapunt is er gelegenheid voor bestuurders elkaar desgewenst kort te informeren
over ontwikkelingen op de diverse dossiers c.q. navraag te doen over de voortgang.
Stukken:
8a Memo Mededelingen VVRE 3 september 2020
8b Dossierhouders VVRE
> Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling
actuele ontwikkelingen diverse dossiers.
9. Sluiting

10:30 uur

Met vriendelijke groet,

Samir Bashara
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
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