VERSLAG GEMEENTELIJK OVERLEG AZC 12 september 2016
Locatie
Stadhuis Weert
Namens gemeente
Jos Heijmans, burgemeester, voorzitter;
Ton Lemmen.
1. Opening
De burgemeester opent het 8e gemeentelijk overleg AZC en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Verslag 23 augustus 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Verslag akkoord.
3. Mededelingen vanuit de gemeente
Toename geluidsoverlast, zwerfvuil, verkeersonveilige situaties en gevoelens van
onveiligheid rondom AZC.
Klachten zijn gemeld bij COA.
Monitor 01.01.2016 tot en met 01.09.2016
Voor kennisgeving aangenomen. Monitor wordt nader besproken in omwonendenoverleg AZC.
Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
De gemeente heeft een verzoek ontvangen van het COA om eventueel 50 tot 80
alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv-ers) in de leeftijd van 15 tot 17 jaar
voor een verblijf van telkens 7 tot 10 weken op het AZC in Weert te huisvesten. Het
college neemt hierover een standpunt in tijdens de collegevergadering van 13
september a.s.
Besluit college: het college is akkoord met het huisvesten van deze doelgroep binnen
de kaders van de bestuursovereenkomst van 15 september 2015. Wel wil het college
hierover constructief in overleg blijven met het locatiemanagement van het COA op
het AZC Weert, zodat het college de “vinger aan de pols” kan houden.
Het collegestandpunt is aan het COA kenbaar gemaakt. Het COA heeft benadrukt dat
Weert als één van de locaties in beeld is. Of het COA van de mogelijkheid op het AZC
in Weert daadwerkelijk gebruik gaat maken is dus nog niet zeker.
De omwonenden zijn hierover per mail geïnformeerd op vrijdag 16 september 2016.
4. Stand van zaken ingekomen meldingen e.d.
Ingekomen periode 23 augustus tot en met 11 september 2016:
Mail(s)
1
COA/AZ: Cruijff Foundation afsluitende bijeenkomst
6 september 2016
brieven
0
persvragen
1
algemene vraag over vluchtelingenzaken
telefoon (via KCC)
0

5. Mededelingen vanuit de bewoners
Voortgang statushouders
Taakstelling 121 statushouders huisvesten. Tot nu toe zijn er 117 statushouders
gehuisvest. Doorstroming verloopt goed.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Volgende overleggen
maandag 10 oktober;
maandag 21 november in plaats van 7 november;
donderdag 8 december (voorzitter Paul Sterk).
2017
maandag 23 januari (voorzitter Paul Sterk);
maandag 20 februari;
maandag 20 maart;
maandag 10 april;
maandag 15 mei;
maandag 19 juni;
maandag 17 juli;
maandag 21 augustus;
maandag 18 september;
maandag 23 oktober;
maandag 20 november;
maandag 18 december.
Locatie: Stadhuis van Weert, Boskamer / aanvang: 19.30 uur.
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