VERSLAG GEMEENTELIJK OVERLEG AZC 10 oktober 2016
Locatie
Stadhuis Weert
Namens gemeente
Jos Heijmans, burgemeester, voorzitter;
Ton Lemmen.
1. Opening
De burgemeester opent het 9e gemeentelijk overleg AZC en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Verslag 12 september 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Verslag akkoord met dank aan verslaglegger.
3. Mededelingen vanuit de gemeente
Bemensing AZC Weert
Het aantal asielzoekers in het AZC Weert is stijgend. Dit komt doordat sommige
tijdelijke AZC’s en noodopvanglocaties in Nederland gaan sluiten.
Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers)
Het AZC Weert treft voorbereidingen voor de opvang van circa 75 amv-ers. Deze
personen krijgen 24 uur pedagogische begeleiding op HBO-niveau. Naast begeleiding
doorlopen ze een dagprogramma. Ze verblijven 7 tot 10 weken op het AZC. Daarna
moet duidelijk zijn of ze in Nederland mogen blijven. Krijgen ze een vergunning dan
gaan ze over naar wooneenheden of pleeggezinnen elders in den lande. Krijgen ze
geen vergunning dan mogen ze tot hun 18de jaar op het AZC blijven. Daarna moeten
ze het land uit. Voor het huisvesten van deze amv-ers wordt gebouw 6 op het AZC
verbouwd. Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een definitief besluit
wordt naar de locatiemanager van het AZC Weert verwezen. De burgemeester heeft
op voorhand met de locatiemanager afspraken gemakt over het monitoren van deze
groep opdat we de “vinger aan de pols” kunnen blijven houden.
Controleren voorschriften brandweer
Het COA voldoet aan alle eisen in het kader van de brandveiligheid. Zowel het COA als
ook de brandweer houden de situatie nauwlettend in de gaten.
KoaLa AZC School
Er komen steeds meer leerlingen. Dit omdat de leeftijd tijdelijk verhoogd is van 18 tot
21 jaar. Bij de komst van amv-ers kan het aantal verder stijgen.
Aangescherpt maatregelenbeleid COA
Het landelijk maatregelenbeleid voor het COA is aangescherpt. Hierover is de
burgemeester nog in overleg met het COA en de politie..
Voor de inhoud van het beleid wordt kortheidshalve naar onderstaande link verwezen:
https://www.coa.nl/nl/voor-gemeenten/asielopvang-in-uw-gemeente/veiligheid-enmaatregelen
De vraag die zich aan dient is welke consequenties dit beleid voor de buurt en voor de
stad heeft.
In de volgende vergadering komen we hierop terug.

4. Stand van zaken ingekomen meldingen e.d.
Ingekomen periode 23 augustus tot en met 11 september 2016:
Mail(s)
1
COA/AZC: Cruijff Foundation afsluitende
Bijeenkomst 6 september 2016
Brieven
0
Persvragen
1
algemene vraag over vluchtelingenzaken
Telefoon (via KCC)
0
5. Mededelingen vanuit de bewoners
Vervuiling
Er is een klacht binnen gekomen over zwerfvuil in de Kazernelaan. Hiervan zijn foto’s
gemaakt. Deze worden naar de heer Lemmen opgestuurd.
Zowel vanuit HQ als vanuit het AZC wordt er actief op het terrein opgeruimd.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Volgende overleggen
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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