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SITRAP AZC Weert tbv gemeenteraad                                                                                                                             
Stand van zaken op beleidsterreinen periode 19 juni t/m 27 augustus 2017 

 

Beleidsterrein Task Force Kernteam 

Financieel Inkomsten en uitgaven 2015 

De inkomsten 2015 bedroegen      €     91.364  

De uitgaven waren                           .         5.395 

Resteert                                              €     85.969 

Het ontvangen budget COA 2015 ad € 91.364 is 

volledig overgeheveld naar het jaar 2016. 

 

Inkomsten en uitgaven 2016 

De inkomsten 2016 bedroegen       €  358.752 

Overheveling inkomsten 2015         .     91.364 

De  uitgaven                                        €  172.164   

Resteert                                               €   277.952 

Van het ontvangen budget COA 2016 ad                           

€ 358.752 is bij de 3e rapportage 2016 reeds 

een bedrag ad € 100.000 overgeheveld naar het 

jaar 2017 en zal bij de jaarrekening 2016 nog 

een bedrag ad € 75.000 voorgesteld worden om 

over te hevelen. 

 

Inkomsten en uitgaven 2017  

De inkomsten 2017 bedragen         €  250.603 

Overheveling inkomsten 2016        .   100.000 * 

Totaal                                                   €  350.603 

De uitgaven tot nu toe                      €    21.000 ** 

Resteert                                               €  329.603 

* is excl. bedrag wat nog voorgesteld wordt bij 

de jaarrekening 2016. 

** is excl. uren ambtelijke inzet in 2017 

 



 

2 

 

Communicatie  26 persvragen. 

Veel media-aandacht eind juni/begin juli naar aanleiding 

van opstarten artikel 12 procedure door de 

burgemeester. 

Ook vel media-aandacht op en na 25 augustus naar 

aanleiding van openbaar making standpunt OM over niet 

vervolgen burgemeester Heijmans naar aanleiding van 

strafrechtelijke aangifte door de Bond van Wetsover-

treders. 

Weert Magazine special specifiek omtrent vluchtelingen 

is huis-aan-huis verspreid 

Personele inzet  Ton Lemmen       31 uur totaal van week  25 t/m 34 

Communicatie     47 uur totaal van week 25 t/m 34 

Karin Rietjens       6   uur totaal van week 25 t/m 34 

Ieke de Pooter      15 uur totaal van week 25 t/m 34 

Burgerzaken Inschrijving in BRP. Het aantal bedraagt 301. 

Dit aantal daalt omdat er vergunninghouders 

vertrekken naar de gemeente waaraan ze 

gekoppeld zijn. 

 

Veiligheid   

Toezicht en handhaving  Geen bijzonderheden 

Onderwijs  Tijdens de schoolvakantie heeft 1 vrijwilliger aan de AMV-

ers les gegeven zodat zij niet ontstoken hoefden te 

blijven van (Nederlandse) les. 

Welzijn Project Award Young People Nederland; pilot  

statushouders Weert loopt voortvarend. 

 

Medisch (GGD)  Geen bijzonderheden 

Werkgelegenheid Geen bijzonderheden  

Kinderopvang Activiteiten tbv kinderen in de leeftijd t/m 4 jaar 

op AZC.  

 

Openbare voorzieningen (openbaar gebied) Geen bijzonderheden  

Overig  11-07-’17 Ambtelijk TOPV Limburg (Ton Lemmen neemt 

hieraan deel) 



 

3 

 

19-07-’17 Omwonendenoverleg AZC (Ton Lemmen neemt 

namens de gemeente hieraan deel) 
 

 

2. Cijfers COA; zie bijlage stand van zaken 1 augustus  2017 (het aantal personen op het AZC met apart de cijfers v.w.b. de opvang van alleenstaande 

minderjarige vreemdelingen (amv-ers)) 

 

 

3. Cijfers gemeente, politie en brandweer, zie bijlage. 

 

4. Bestuurlijke zaken 

  

20-06-‘17 Periodieke raadsSITRAP in BeW 

22-07-‘17 Bestuurlijk TOPV (Regietafel Vluchtelingenaangelegenheden Limburg); wethouder F. van Eersel neemt deel. 

19-07-‘17 

14-08-‘17 

Omwonendenoverleg gemeente inzake AZC (burgemeester zit voor) 

05-07-‘17 

16-08-‘17 

 

AZC is vast agendapunt in Veiligheidsberaad, het periodieke overleg van de burgemeester met zijn ambtelijke staf, chef politie en 

postcommandant brandweer. 

29-08-‘17 Periodiek overleg van de burgemeester met de locatiemanager AZC en met de manager bijzondere opvang (amv-ers) 
 

 

Weert, 29 augustus 2017                                                                                                                                                                                                                     

Ton Lemmen 


