
GEMEENTE vVEERT

De fractie van de WD in de gemeenteraad van Weert
T.a.v. Thomas van Gemert

Weert, 20 november 2018

Onderwerp : Vragen ex art 40 RvO inzake overlast asielzoekers uit veilige landen

Geachte heer van Gemert,

In uw brief van 31 oktober2018 stelt u ons een 4-tal vragen. Dit naaraanleiding van
berichten in de media over de afspraak die de burgemeester van Rotterdam met het COA
gemaakt heeft om in het AZC in Beverwaard geen asielzoekers uit veilige landen en geen
Dublin-claimanten meer op te vangen. Hieronder treft u per vraag ons antwoord aan.

Vraag 7: Is er bekend hoeveel bewoners op het AZC in Weeft uit "veilige landen"
komen, dan wel Dublin-claimanten?
Antwoord: Ja dat is bekend. Op 19 november 2018 waren er 35 "veilige landen" bewoners
en 81 Dublin-claimanten.

Vraag 2: In hoeverre wordt de overlast en incidenten rond het AZC gedomineerd
door deze groep?
Antwoord: op dit moment is er geen sprake van ernstige overlast. Incidenten worden door
diverse bewoners van het AZC veroorzaakt. Dit wordt periodiek via het veilheidsoverleg
gerapporteerd.

Vraag 3: Is de burgemeester bereid om met het COA in gesprek te gaan om
eenzelfde maatregel als in Rotterdam ook in Weeft te laten gelden, zodat mensen
uit deze groep niet meer in Weert worden opgevangen?
Antwoord: Nee, in de huidige situatie is bestaand beleid voldoende.
Bovendien is het weren van "veilige landen" en of Dublin-claimanten geen oplossing omdat
overlast niet alleen door deze mensen veroorzaakt wordt

Vraag 4: Welke verdere maatregelen is de burgemeester van plan om te nemen
om de overlast van omwonenden, al dan niet veroorzaakt door deze groep
bewoners, te verminderen.
Antwoord: Er is op dit moment geen anl extra maatregelen.
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