VERSLAG GEMEENTELIJK OVERLEG AZC 4 april 2016
Locatie
Stadhuis Weert
Namens gemeente
Jos Heijmans, burgemeester, voorzitter
Ton Lemmen, taskforce
1. Opening
De burgemeester opent het 3e gemeentelijk overleg AZC en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Verslag 7 maart 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
3. Mededelingen vanuit de gemeente
TBC
Op 22 maart is een geval van mogelijke TBC op het AZC geconstateerd. Het
betreffende jongetje is opgenomen het TBC centrum in Groesbeek. Er is contact
geweest met de GGD en de eerste kring van mensen rond de patiënt is medisch
gecheckt. Uit die check bleek dat de mensen die het dichtst bij de patiënt staan TBCvrij zijn verklaard. De controle vindt over een periode nogmaals plaats. Er is
gehandeld zoals gehandeld moest worden.
Een van de omwonenden is ex TBC-patiënt en stelt een paar vragen. Deze vragen
worden voorgelegd aan de GGD.
Onrust op het AZC 19 maart 2016
- hongerstaking;
- bedreiging personeel COA.
Woensdag 22 maart is overleg geweest tussen de burgemeester en COA. Er is
uitvoerig gesproken over de situatie en ieders rol hierin. De rol van COAmedewerkers, beveiliging, politie, de gemeente en de bewoners van het AZC. Dit
gesprek heeft geholpen om procedures en onderlinge communicatie daar waar nodig
te verbeteren. Ook zijn er actiepunten afgesproken.
Een van deze actiepunten was dat de burgemeester op 31 maart met de bewoners van
het AZC in gesprek is gegaan. Deze bijeenkomst is goed verlopen. Gesproken is over
de verwachtingen rond huisvesting en over respectvolle omgang met de
medebewoners, COA-medewerkers, andere instanties en buurtbewoners. Daarnaast is
besproken dat de burgemeester het onacceptabel vindt dat mensen uit een AZC
worden gezet, ook al is het een noodmaatregel: “In Weert slaapt niemand buiten. Als
je je misdraagt, slaap je in een politiecel.” Ook is gesproken over de verbouwing van
noodopvang tot AZC. Medio mei is de verbouwing klaar. Dit zal naar verwachting een
groot deel van de spanning die er nu is, wegnemen.
Na de officiële opening op 28 mei wordt er een nieuwe bijeenkomst gepland.
Overige
- 1 brandweerdemonstratie geweest;
- 3 kleine brandweeroefeningen plaatsgevonden;

-

plan voor een grote ontruimingsoefening direct na de zomervakantie (op verzoek
van COA);
verbouwing klaar voor officiële opening op 28 mei 2016;
Onno Hoes is per 1 april tijdelijk aangesteld als bestuurlijk adviseur bij het COA.
Hij gaat een bijdrage leveren aan de bestuurlijke uitdagingen waarvoor het COA,
gemeenten en provincie staan om de opvang van vluchtelingen en huisvesting van
vergunninghouders is goede banen te leiden. Hij wordt uitgenodigd door de
burgemeester voor een gesprek.

4. Stand van zaken ingekomen meldingen e.d.
Ingekomen:
mails
brieven
persvragen

12 (TBC, verkeersveiligheid, naam school, nachtelijke
onrust Twijnderstaat);
3 (hekwerk, NRK verslag kledinguitgifte, Wijkraad rond de
kazerne);
12 (voorval 19 maart en TBC).

5. Ontwikkelingen opvang asielzoekers
Uitstroom statushouders: 30 personen hebben het AZC in Weert verlaten.
Er komen voorlopig geen nieuwe bij. Aantal bewoners daalt naar 800.
6. Brief Wijkraad rond de kazerne over zorgen van de wijkraad over “zwerverij”
in de wijk als COA bewoners al dan niet tijdelijk de toegang tot het AZC
ontzegt.
Grad Peeters geeft een toelichting op deze brief. Deze brief en de brief gericht aan
COA zijn per ongeluk in de media terecht gekomen. Hiervoor biedt hij zijn excuses
aan. Dit is niet de manier van communiceren zoals de wijkraad voor ogen heeft.
7. Mededelingen vanuit de bewoners
- klachten over verpaupering van het terrein;
- klimmen over het hek;
- afschalen bewaking op terrein;
- stand van zaken fietsproject op het AZC;
- slechte communicatie aan vrijwilligers;
Deze punten worden besproken tijdens het periodiek overleg met Miriam Goudberg.
Tijdens de volgende bijeenkomst geeft de burgemeester een terugkoppeling.
8. Rondvraag
In het NRC van 2 april 2016 staat een artikel gepubliceerd over “Zo is het leven in een
AZC”.
Op 19 april a.s. is er een lezing van Rodaan al Galidi in Bibliocentrum Weert. Hij
vertelt over zijn boek “hoe ik talent voor het leven kreeg”.

Volgende overleggen
dinsdag 24 mei;
maandag 13 juni;
maandag 18 juli;
dinsdag 23 augustus;
maandag 12 september;
maandag 10 oktober;
maandag 7 november;
maandag 12 december.
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Locatie: Stadhuis van Weert, Boskamer / aanvang: 19.30 uur.
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