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vragen conform artikel 40 reglement van orde stand van zaken KMScomplex

Beste heer Vossen,

Op 13 januari hebben wij van u enkele vragen ontvangen over de toekomst van het KMScomplex. Bijgevoegd was een anoniem pamflet. Ook het college distantieert zich, net als
u, nadrukkelijk van de inhoud ervan en de portefeuillehouder Openbare orde en veiligheid
heeft hierop dan ook actie uitgezet.

In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

1

Is er in de periode na het zomerreces contact geweest tussen gemeente Weeft en
het COA en/of met het ROVB over het KMS-complex?
Nee, er is geen contact meer geweest met het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA). Met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, nieuwe benaming voor
RVOB) is wel gesproken over de ontmanteling van het terrein en het moment van
overdracht van Defensie naar het RVB.

2

Zo ja, wat is de inhoud van dit contact?
Zo nee, zijn er afspraken gemaakt over wanneer dit contact wel plaats gaat
vinden?
Nee, er zijn geen contactmomenten afgesproken.

3

Zijn er op dit moment intenties of afspraken uitgesproken vanuit COA en/of ROVB
in de richting van de gemeente Weert wat betreft het KMS-complex?
Zoals ook in vraag 1 aangegeven, is er geen contact meer geweest met het COA,
wel met het RVB over de ontmanteling van het terrein en het moment van
overdracht van Defensie naar het RVB.

4

Staat het College van B&W nog steeds op het standpunt dat een AZC of POLlocatie (procesopvanglocatie) in Weert geen optie is?
Ten aanzien van het COA is het standpunt dat de mogelijke komst van alleen een
asielzoekerscentrum niet past binnen de visie op de ontwikkeling van het KMSterrein. Het college houdt vast aan het in gang gezette beleid zoals dat ook in de
structuurvisie is geformuleerd. Dat is ook in het collegeprogramma nog bevestigd
Het standpunt van de gemeente gaat niet over wel/geen vluchtelingen opnemenl
het gaat over de visie op de ontwikkeling van het KMS terrein.
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5

De gemeente Weert onderhoudt contacten met stichting Scarabee. Wat is de
opvatting van het College van B&W over de toenadering van Scarabee tot COA?
Hoe duidt het College dit contact?
Zoals bekend ontwikkelt de Stichting Scarabee op eigen initiatief plannen voor een
nieuwe invulling van het KMS-terrein. Het staat Scarabee vrij om op eigen initiatief
de markt te verkennen en in gesprek te gaan met mogelijke partners. We juichen
toe wanneer Scarabee goede partners vindt voor hun concept.

6

Gezien de groeiende onduidelijkheid: wat is de communicatiestrategie naar de
omgeving en de overige inwoners van Weert?

Zodra er zich ontwikkelingen voordoen die belangrijk zijn voor de omgeving, wordt
de omgeving geïnformeerd of geconsulteerd.

Wij gaan ervan uit hiermee uw vragen afdoende te hebben beantwoord
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