
Situatierapportage m.b.t. het AZC Weert 

t.b.v. raadscommissie BV-IW 

Periode      16 september  tot en met 11 oktober 2015 

 

1. Cijfers 

Gemeente 

Onderwerp Week 

38 

Week 

39 

Week 

40 

Week 

41 

Aantallen 

totaal 

Ingekomen mails 73 15 20 18 126 

Ingekomen geregistreerde brieven  30 8 - 3 41 

Ingekomen telefoontjes KCC 63 22 10 6 101 

Ingekomen telefoontjes speciaal 

24/7 nummer 

18 7 6 1 32 

Totaal 184 52 36 28 300 

Bijzonderheden:  zie bijlage. 

Politie 

Onderwerp Week 

38 

Week 

39 

Week 

40 

Week 

41 

Aantallen 

totaal 

Ingekomen meldingen 7 6 2 3 18 

Aangiften 0 - - 2 2 

PV’s 0 - - - 0 

Info 0 5 1 1 7 

Totaal 7 11 3 6 27 

Bijzonderheden:  grote groep vluchtelingen in tankstation, stroom asielzoekers over straat, discriminatie naar asielzoekers, spandoek weghalen, dronken 

jongens over hek, asielzoekers klimmen over hek, illegale verkoop SIM-kaarten, troep in tuinen, geschrokken kinderen, verdacht voertuig, assisteren bij 

uitrukken brandweer e.d. 

  



Brandweer 

Onderwerp Week 

38 

Week 

39 

Week 

40 

Week 

41 

Aantallen 

totaal 

Uitrukken 3 6 2 0 11 

Bijzonderheden: allemaal loos alarm meldingen. Sedert 1 oktober worden brandmeldingen niet meer automatisch doorgezet naar brandweer maar gaan 

eerst via beveiliging. 

COA 

Onderwerp Aantallen tot 

nu toe 

Toelichting 

Mutaties aantallen asielzoekers ? COA vindt het onbegonnen werk om elke week cijfers te leveren 

Mutaties aantallen vrijwilligers ? COA vindt het onbegonnen werk om elke week cijfers te leveren 

Ingekomen klachten/ 

meldingen beveiligingsdienst 

? COA vindt het onbegonnen werk om elke week cijfers te leveren 

Bijzonderheden uit vorenstaande ? COA vindt het onbegonnen werk om elke week cijfers te leveren 
 

  



2.  Stand van zaken op beleidsterreinen 

Beleidsterrein Task Force Kernteam 

Financieel Initiële kosten tot nu toe € 1.630,-.  

Communicatie  Vrijdag 11-9: Bekendmaking voorgenomen besluit via 

persbericht, persconferentie, brief omwonenden (ca. 900 

stuks), nieuwsbrief per mail naar groep Weert-West, 

belronde naar stakeholders, website www.weert.nl/azc 

online, mailadres azc@weert.nl opengesteld, interviews 

in diverse media, interne communicatie richting 

medewerkers en gemeenteraad 

Zaterdag 12-9: n.a.v. verzoek staatssecretaris Dijkhoff tot 

versnelde komst AZC persbericht verzonden, mailing naar 

Weert-west groep, interviews in diverse media.  

Maandag 14-9: Informatieavond voor alle inwoners 

Dinsdag 15-9: n.a.v. raadsvergadering over steun AZC 

persbericht verzonden, mailing naar Weert-west groep, 

Brief naar buurtbewoners.  

Vrijdag 18-9: Persbericht tijdelijke sluiting en openstelling 

AZC wegens gezondheidsredenen, hierover ook Weert-

west groep gemaild. Uitnodiging startbijeenkomst 

omwonendenoverleg verzonden. 

Donderdag 24-9: startbijeenkomst omwonendenoverleg 

Vrijdag 25-9: Mailing aanwezigen omwonendenoverleg 

en groep Weert-West  over nieuw telefoonnummer AZC. 

Donderdag 1-10: Brief naar omwonenden over diverse 

zaken. 

Donderdag 8-10: 2e omwonendenoverleg. 

Vrijdag 9-10: persbericht over tweede informatieavond 

op 22-10 

Continue: Actualiseren vragen-antwoorden. 

Continue: Website www.weert.nl/azc actualiseren 

Continue: mediawatching en correctie feitelijk onjuiste 

berichtgeving. 



Totaal periode 16 september  tot en met 11 oktober 

2015: 56 persvragen beantwoord. 

Onderwerp AZC is vaste rubriek in Gemeentewijzer 

(gemeentepagina Trompetter/Land van Weert). 

Personele inzet O.b.v. tijdschrijven:  overige Task Force leden   

(7 personen) 

In totaal  113 uur vanaf week 38 

Ton Lemmen 145 uur totaal vanaf week 38 

Karin Rietjens 160 uur totaal vanaf week 38 

Monique Bessems 98 uur totaal vanaf week 38 

Frank Speet/Marianne Schreuders/Liset Spreuwenberg  

176 uur totaal vanaf week 38 

Burgerzaken Geboorteaangiften 

Bilateraal overleg met locatiemanager AZC 

Weert 

 

Veiligheid  Planvorming brandveiligheid: bereikbaarheidskaarten, 

controles gebouwen, verbetering sleutelplan. 

A4-tje regels veiligheid kermis. 

Preventieve maatregelen Offerfeest. 

Periodiek afstemmingsoverleg politie. 

Kennismakingsgesprek met teamleider en rayonmanager 

Trigion. 

Inschakeling AVIM (Vreemdelingenpolitie). 

Afstemmingsoverleg Stadstoezicht-Politie. 

Toezicht en handhaving  Extra politie omwonendenoverleg. 

Extra inzet BOA’s kermis. 

Nodige contact vanuit Kernteam met politie o.a. over 

klimmen over het hek, vermeende mensenhandel e.d. 

Onderwijs Overleg LVO 

Overleg LVO/primair onderwijs/LOWAN 

Overleg met COA 

Bezoek COA Budel 

Poging peildatum 1 oktober leerlingenaantallen AZC te 

halen. Allen richten zich nu op datum 23 november. 

Welzijn Is (voorshands) geen relevant onderwerp voor 

gemeente 

 

Medisch (GGD)  Medisch screenen versnellen. 



Jeugdzorg Is (voorshands) geen relevant onderwerp voor 

gemeente 

 

Kinderopvang Is (voorshands) geen relevant onderwerp voor 

gemeente 

 

Openbare voorzieningen (openbaar gebied Bomen snoeien/kappen Nelissenhofweg. 

Dagelijkse controle zwerfvuil route station tot 

AZC. 

Opruimen restanten speelgoed in openbaar 

groen Ambachtenhof ivm AZC 

Renovatie en openstellen Nelissenhofweg. 

 

Overig 6 kandidaten gestart via Asito voor de 

schoonmaak. 

4 kandidaten gestart als beveiligers bij Trigion.  

1 kandidaat als woonbegeleider gestart via Start 

People. 

15 kandidaten voor de overige functies 

rechtstreeks bij COA geplaatst. 

Procedure omgevingsvergunning loopt 

 



3. Bestuurlijke zaken 

   

 Elke dinsdag wekelijkse  SITRAP in BeW  

24-09-‘15 Besluit burgemeester iom politiechef om 

omwonendenoverleg in stadhuis te laten 

plaatsvinden. 

Burgemeester en wethouder Sterk bij 1e 

omwonendenoverleg. 

 

 

 

Toezeggingen gemeente omwonendenoverleg: 

* Voortaan werken met vooraf toegezonden agenda. 

* Verslag wordt toegezonden en openbaar gemaakt. 

* Voorlopig 2 wekelijks omwonendenoverleg. 

   Burgemeester of wethouder Sterk nemen voorlopig hieraan deel  

* Burgemeester zegt toe dat vragen uit info-avond, mails en brieven op  

   korte termijn worden beantwoord. 

* Burgemeester belooft openheid van zaken. 

* Burgemeester neme contact op met staatssecretaris om proces inrichting  

   tot AZC te versnellen. Burgemeester hoopt bij volgens omwonenden- 

   overleg meer duidelijkheid te hebben. 

* Burgemeester zegt toe dat vluchtelingen in noodopvang versneld  

   juridisch en medisch worden gescreend. 

* Burgemeester vraagt staatssecretaris om aandacht voor het verdwijnen  

   van asielzoekers in de illegaliteit. 

* Burgemeester zegt toe uitgebreide info in het volgend omwonenden- 

   overleg te zullen geven over omgevingsvergunning/bestemmingsplan/ 

   WOZ-waarde/hardheidsclausule onverkoopbare huizen. 

* De gemeente ledigt dagelijks prullenbakken rondom kazerne en plaatst  

   waar nodig prullenbakken bij. 

* Nieuwe vragen en antwoorden worden aan QeA-lijst website toegevoegd,  

   nieuwe worden van plaatsingsdatum voorzien. 

02-10-‘15 1e vergadering Tijdelijk platform 

Vluchtelingenaangelegenheden Limburg (TOVP) 

Fr. Van Eersel  

Agendapunten: 

doel en scope platform, rol en verantwoordelijkheid bestuurlijk overleg, operationele 

organisatie TOPV, korte termijn versus lange termijn en eventuele kleine AZC’s in 

hotels, vakantieparken etc. 



08-10-‘15 Burgemeester en wethouder Litjens bij 2e 

omwonendenoverleg 

Bespreekpunten: 

* Memo overleg direct omwonenden 

* Stand van zaken op AZC Weert 

* Ingekomen meldingen etc. gemeente 

* Toezeggingen vorige vergadering gemeente 

* Ingekomen meldingen politie 

Aandachtspunten: 

* verschil direct omwonendenoverleg (buren) en overige wijkbewoners 

* beleidsmatige en bestuurlijke zaken buiten direct omwonendenoverleg houden  

* behoefte aan meer info over ruimtelijke procedures 

* behoefte aan meer info over screeningsprocedures (IND) 

 


