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Regionale bijeenkomsten in de Greenport Aalsmeer en in WestBrabant vormden het startschot voor nieuwe acties om tot meer en
betere huisvesting van arbeidsmigranten in die regio’s te komen. In
Aalsmeer sloot burgemeester Theo van Eijck de bijeenkomst af met
“geen woorden maar daden”. In West-Brabant zette de wethouder van
Bergen op Zoom, Ad van der Wegen, de toon met een “Niet lullen
maar poetsen”. In beide regio’s werden vervolgens teams gevormd
van een wethouder, een werkgever en een corporatiebestuurder die de
betrokken partijen de komende tijd achter de broek gaan zitten.
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Klik hier voor een impressie van
de bijeenkomsten in Greenport
Aalsmeer
.
.

Klik hier voor een impressie van
de bijeenkomsten in West-Brabant

Ook het samenwerkingsverband Holland Rijnland organiseert een
bestuurlijke conferentie voor de regio. Gemeentebestuurders,
werkgevers en huisvesters zijn door de Katwijkse burgemeester Jos
Wienen, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg ruimte,
uitgenodigd om op 23 november bijeen te komen. Holland Rijnland
heeft de ambitie om hier een nieuwe start te maken met het vraagstuk
om in maart 2013 tot de concrete afspraken te komen waar de
Minister de regio’s om gevraagd heeft. Lees meer>
.
.

Meer informatie vindt u binnenkort op de website.
.
.

De Tweede Kamer debatteerde op 24 oktober met de Minister van BZK
over de voortgang die geboekt is na het ondertekenen van de
Nationale Verklaring in maart van dit jaar. De Minister kon de Kamer
positieve ontwikkelingen melden in regio’s die aan de slag zijn en wees
onder meer op de aanpassing van regelgeving om dat te
ondersteunen. Zij deelde echter ook wel de zorg van verschillende
Kamerleden over de achterblijvers, waar concrete resultaten nog op
zich laten wachten. Lees meer>
.
.

Op 8 november vindt een ‘flitsexcursie’ plaats naar het voormalige
kloostercomplex Stella Maris in Steenbergen. Uitzendorganisatie
GOODMORNING heeft dat complex geschikt gemaakt voor tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten en daarbij goede voorzieningen voor
recreatie en opleiding gemaakt
Meer informatie en inschrijving>
.
.

Bent u ook toe aan verdieping en praktijkkennis rond dit vraagstuk?
Binnenkort start een serie interessante workshops waarin
praktijkdeskundigen u meenemen in de belangrijkste thema’s.
Alle workshops worden op verschillende locaties gegeven, dus ook bij
u in de buurt.
1.

Wat wil de arbeidsmigrant?

2.

Exploitatie van vastgoed

3.

Huurprijzen en woonlasten

4.

De ‘bed-voor-bed regeling’

5.

Toezicht en beheer

6.

Draagvlak in de buurt

Bekijk de workshops in de agenda
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