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Afwijzing verlenging bestuursovereenkomst COA

Voorstel

1. Het verzoek van COA, om de sluiting van het AZCin Weert uit te stellen en het AZC
gefaseerd af te bouwen, af te wijzen.
2. Het verzoek van COA, om samen te onderzoeken of er alternatieve locaties voor een
AZC in Weert beschikbaar zijn, af te wijzen.
3. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

Vrijdag 7 februari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden met het COA. Aanleiding voor
dit gesprek is het feit dat het AZC in Weert conform de bestuursovereenkomst in
september 2020 eindigt. Vanuit het COA is toegelicht dat de behoefte aan extra bedden
steeds groter wordt, waarbij aangegeven is dat het COA een grote capaciteitsopgave heeft
die over de provincies wordt verdeeld. Iedere provincie heeft de opgave om 4L7 bedden
extra te realiseren voor 1 april 2020. Daarnaast behooft het vinden van een andere locatie
voor het aantal bedden voor sluitende AZC's tot de opgave van de betreffende provincie.
Het COA heeft aangegeven dat de situatie op dit moment dermate nijpend is dat die
begint te lijken op de situatie van 5 jaar geleden. Het coA staat op het punt om de
mensen weer in grote evenementenhallen op te vangen. omdat in weert een goed
draaiend AZC aanwezig is, ziet het COA het als (sociaal) kapitaal vernietiging wanneer dit
AZC in september wordt gesloten en er daarna op korte termijn geen zicht is op andere
activiteiten zoals verbouwen in het kader van de herontwikkeling of gebruik door andere
huurders. In dat brede kader van overwegingen en ontwikkelingen, vraagt het COA aan de
gemeente Weert om het AZC langer open te houden en in overleg gefaseerd af te bouwen.
Daarbij bieden ze aan mee te denken over mogelijke oplossingen.
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Beoogd effect/doel

Kennis nemen van de vraag van het COA aan het college en het standpunt van het college
over sluiting van het AZC in septembcr 2020 te herbevestigen.

Argumenten

2.1 De gemeente Weert heeft 5 jaar geleden haar verantwoordelijkheid genomen. Daarbij
is nadrukkelijk afgesproken met het COA en de inwoners van Weeft dat de bestuurs-
overeenkomst na 5 jaar eindigt. Het is consequent om nu vast te blijven houden aan deze

afspraak.
2.2 Op dit moment worden gesprekken gevoerd over de herontwikkeling van de locatie.
Deze gesprekken vinden plaats met een ontwikkelaar (namens de eigenaren) maar ook
met omwonenden en belanghebbenden. In deze gesprekken wordt continue de

bevestiging gevraagd en door de bestuurder gegeven dat het AZC in september 2020
definitief sluit zodat de toekomstige ontwikkeling volgens planning en afspraken doorgang
kan vinden.
3.1 In het kader van de vraag naar alternatieve locaties is het consequent wanneer het
college zich houdt aan de bestuursovereenkomst en daarmee het vertrek van COA uit
Weert.
4.1 Omdat de bestuursovereenkomst 5 jaar geleden ln samenspraak met de gemeente-
raad is gesloten is het aan te bevelen om de raad over het standpunt van het college te
informeren via een raadsinformatiebrief. In een eerder stadium is dit ook toegezegd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Duurzaamheld

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Comm unicatie/ pa rtici Patie

De raad wordt middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over enerzijds het verzoek
van het COA aan het college en anderzijds het standpunt van het college.

Overleg gevoerd met

Intern:
Communicatieadviseur: Dirk Kusters

Extern:
COA (Cl usterma nager, Vastgoed regisseu r en Locatiemanager)

Bijlagen:
Raadsinformatiebrief

Pagina 2


