VERSLAG GEMEENTELIJK OVERLEG 10 april 2017
Locatie
Stadhuis Weert
Aanwezigen
Jos Heijmans, burgemeester (voorzitter);
Ton Lemmen, kabinetschef;
Karin Rietjens, ondersteuning (notuliste);
de beide gasten van de burgemeester en 1 stagiaire;
10 omwonenden.
1. Opening
De burgemeester opent het 14e gemeentelijk overleg AZC en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Verslag 13 maart 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen; verslag akkoord.
3. Mededelingen vanuit de gemeente
Aantallen op AZC
Het aantal personen op AZC per 10 april 2017: 402.
Inmiddels zitten er 27 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv-ers).
Stand van zaken 26 overlastgevende asielzoekers
De huidige stand van zaken is als volgt: één persoon zit nog op het AZC in Weert.
Opgeschaalde beveiliging
De bewaking ’s nachts door 6 bewakers is afgebouwd naar 4 tot nader order. Mocht de
afschaling onverhoopt toch leiden tot overlast dit gelijk melden aan Ton Lemmen.
Noodzaak sensoren op hekwerk is niet meer aanwezig.
Bond van Wetsovertreders (BvW)
Aangifte tegen de burgemeester
Onderzoek parket Oost-Brabant loopt nog steeds. Naast de burgemeester worden ook
andere betrokkenen gehoord.
Overtreders noodbevel
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft schriftelijk verklaard de overtreding van het
noodbevel door de 6 Noord-Afrikaanse asielzoekers te seponeren.
Lagere instroom vluchtelingen
De lagere bezetting en de verwachting ten aanzien van de instroom zijn voor het COA
aanleiding het aantal opvangplaatsen in Nederland verder terug te brengen. Op
landelijk niveau wordt nagedacht over het integratievraagstuk. De volgende
vergadering, indien meer info beschikbaar, wordt hierop teruggekomen.

Vergaderdata gemeentelijk overleg AZC
De vergaderingen zijn op hetzelfde moment gepland als de fractievergaderingen. Om
iedereen in de gelegenheid te stellen het gemeentelijk overleg bij te wonen worden de
vergaderdata van het gemeentelijk overleg AZC gewijzigd:
maandag 15 mei wordt maandag 29 mei;
maandag 19 juni ongewijzigd;
maandag 17 juli wordt maandag 10 juli;
maandag 21 augustus wordt maandag 14 augustus;
maandag 18 september wordt maandag 4 september;
maandag 23 oktober wordt maandag 2 oktober;
maandag 20 november wordt maandag 6 november;
maandag 18 december wordt maandag 11 december.
4. Stand van zaken ingekomen meldingen e.d.
Brieven:
1
Mails:
11
Telefoon via KCC:
6
Persvragen:
4
5. Mededelingen vanuit de bewoners
Opnieuw wordt gemeld dat de sfeer beduidend relaxter is. De bewoners zoeken meer
contact met de omwonenden. Tevens heeft men de indruk dat de AMV-ers het naar
hun zin hebben. Het gebouw waarin de AMV-ers verblijven wordt wellicht nog officieel
geopend. De burgemeester zal het locatiemanagement vragen een open dag te
organiseren zodat de omwonenden de gelegenheid krijgen een kijkje te nemen.
6. Rondvraag
Tijdens de rondvraag heeft een waardevolle discussie plaatsgevonden over het
emigratieprobleem.
7. Sluiting.

Volgende vergaderingen
maandag 29 mei;
maandag 19 juni;
maandag 10 juli;
maandag 14 augustus;
maandag 4 september;
maandag 2 oktober;
maandag 6 november;
maandag 11 december.
Locatie: Stadhuis van Weert, Boskamer / aanvang: 19.30 uur.
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