VERSLAG GEMEENTELIJK OVERLEG AZC 13 juni 2016
Locatie
Stadhuis Weert
Namens gemeente
Jos Heijmans, burgemeester, voorzitter;
Ton Lemmen, taskforce.
1. Opening
De burgemeester opent het 5e gemeentelijk overleg AZC en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Verslag 24 mei 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Verslag akkoord.
3. Mededelingen vanuit de gemeente
Overleg samenwerking gemeente / COA
Vrijdag 10 juni 2016 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de
Unitmanager Zuid van COA.
Aantal asielzoekers
Op dit moment verblijven er 793 personen op het AZC.
Motie inzake opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2016 heeft de gemeente
Weert een motie ingediend inzake opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders.
De hoge asielstroom stelt gemeenten voor een grote maatschappelijke opgave.
Daarom moet er maatwerk per gemeente geleverd worden. De motie is met algemene
goedkeuring aangenomen.
Tekst motie:
Motie d.d. 8 juni 2016 inzake opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders.
De ALV van de VNG in vergadering bijeen, op woensdag 8 juni 2016 te Haarlemmermeer, draagt het bestuur
op om het kabinet op te roepen:
Om bij de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders in
overleg met de betrokken burgemeesters en colleges van B&W de lokale situatie
als uitgangspunt te nemen en meer te werken op basis van maatwerk, hierdoor
het lokale draagvlak geborgd wordt en de vluchtelingen en statushouders zo optimaal mogelijk geholpen
worden.
En gaat over tot de orde van de dag.
Jos Heijmans,
Burgemeester Gemeente Weert

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

brieven
persvragen
telefoon (via KCC)

8 (aan- en afmelding genodigden gemeente Open Dag
AZC, reacties Syrisch gezin, klacht overlast nachtelijk uur
asielzoeker Louis Regoutstraat en afmelding voor
gemeentelijk overleg AZC 13.06.2016);
1;
23 (Syrisch gezin);
4.

Cijfers bezetting AZC
Nadat de commissie Bedrijfsvoering/Inwoners is geïnformeerd op dinsdag 14 juni
2016 wordt het overzicht per mail toegezonden aan de aanwezigen.
5. Mededelingen vanuit de bewoners
In de Omgevingsvergunning is niet nadrukkelijk de afspraak tussen de gemeente
Weert en COA met betrekking tot de duur van de overeenkomst en het aantal
vluchtelingen opgenomen.
De burgemeester bevestigt nogmaals het standpunt van de gemeente (harde
toezegging): opvang maximaal 1.000 vluchtelingen voor een periode van maximaal
5 jaar. Dit is ook zo opgenomen in de bestuursovereenkomst tussen de gemeente
Weert en het COA van 15 september 2015 inzake de vestiging van een AZC.
Garanties kan de burgemeester nooit geven.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

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