Bericht voor de media n.a.v. 2de Driehoeksoverleg 15 mei 2018
Naar aanleiding van het Driehoeksoverleg (Burgemeester, Officier van Justitie en Politiechef) van
gistermiddag zijn er door de media vragen gesteld. In deze memo staan de vragen en de antwoorden.
Deze zijn zowel aan dagblad De Limburger als aan het ANP verstrekt.
Wat zijn de uitkomsten van het 2e spoedberaad m.b.t. de ‘lastpakken’?
Van de 14 AZC lastpakken zijn er:
7 verwezen naar EBTL (4 naar Hoogeveen en 3 naar Amsterdam);
2 zijn met MOB;
5 ontvangen extra begeleiding op het AZC (dagbesteding, medische begeleiding etc.).
Van de 13 AMV lastpakken zijn er:
5 overgeplaatst naar een ander AZC;
2 MOB;
1 overgeplaatst naar een gesloten psychiatrische instelling (KWV).
De groep was toch 30 personen groot, deze info gaat over 27 personen, hoe kan dat?
We hebben de meest dringende gevallen het eerst aangepakt, de komende weken kunnen er nog meer
maatregelen volgen.
Wat zijn de overige uitkomsten van het 2e spoedberaad?
De gezamenlijke conclusie is dat dossiervorming, maatwerk en samenwerking cruciaal is om resultaten te
bereiken. Alle instanties zien nu de vruchten van de samenwerking.
De extra begeleiding en beveiliging blijven opgeschroefd.
De extra agent die is toegevoegd aan de wijkagent blijft aanwezig.
Verder zullen op korte termijn 2 Syrische en 2 Eritrese statushouders fulltime op het AZC worden ingezet als
oren en ogen voor de diverse organisaties om zo spanningen te voorkomen. Deze vier mensen worden via de
gemeente Weert vanuit een uitkering gedetacheerd bij het AZC in Weert met een arbeidscontract voor 7
maanden (tot 1.1. 2019), zij vallen onder de aansturing van de locatiedirecteur van het AZC en het POA.
Wanneer vindt het gesprek met de staatssecretaris plaats?
De burgemeester heeft vorige week overleg gehad met de directeur migratiebeleid van V&J, de heer Riezebos.
De conclusies uit dit gesprek gaat de burgemeester met de staatssecretaris bespreken. Dit gesprek wordt
volgende week ingepland.
De burgmeester zal de staatssecretaris vragen om/praten over:
- extra steun voor de kosten van extra beveiliging;
- extra geld voor de vier paar oren en ogen;
- het oprichten van een gesloten AZC (geen gevangenis), dat is er nu nog niet;
- de problemen die het COA nu heeft vanwege het inkrimpen van voorzieningen vanwege de afnemende
stroom asielzoekers; terwijl de problemen die nu spelen juist vragen om anticyclisch investeren;
- de problematiek rondom de Dublingangers: de huidige 27 lastpakken zijn allemaal Dublingangers en hebben
gemiddeld in 2 tot 3 andere landen al een asielaanvraag ingediend;
- Er moet meer contact komen met de veilige Noord-Afrikaanse landen over terugkeer van deze asielzoekers.
Wanneer vindt het volgende spoedberaad plaats?
Over een maand.
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