SITRAP AZC Weert tbv gemeenteraad
Stand van zaken op beleidsterreinen periode 26 februari tem 3 juni 2018
Beleidsterrein
Financieel

Task Force
Budget
Overheveling 2017>2018
Bijdrage COA 2018
Totaal budget 2018

Kernteam
€ 175.000
. 276.831
€ 442.831

Uitgaven
Uitgaven 2018 (tem 23-4) € 49.750
Verwachte uitgaven 2018 . 208.235
Financiële ruimte 2018

€ 184.846

Communicatie

Burgerzaken
Veiligheid

Naar aanleiding van het eind april/begin mei naar buiten
treden over de overlastsituatie op het AZC veroorzaakt
door Noord-Afrikanen is er een hausse aan mediaaandacht ontstaan, zowel regionaal als landelijk. Hierbij
hebben er tal van interviews met de burgemeester
plaatsgevonden.
De afdeling communicatie heeft hierbij extra uren
moeten maken die geschat worden op 60.
Inschrijving in BRP. Het aantal bedraagt 270.
Vooral vanaf maart 2018 is het aantal incidenten op het
AZC aanmerkelijk gestegen. Dit wordt veroorzaakt door
een groep van circa 30 Noord-Afrikaanse vluchtelingen.
Hierdoor is een uiterst onveilige situatie op het AZC
ontstaan. Vrijwel dagelijks moest de politie naar het AZC
uitrukken.
Dit heeft geleid tot spoedoverleg van de burgemeester
met het management van het AZC en met de politie.
Voorts heeft dit geleid tot extra Driehoeksoverleg
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Onderwijs

Welzijn

Geen bijzonderheden

(Burgemeester, Officier van Justitie en politiechef) op 2
mei 2018, waarbij ook de instanties COA, NIDOS, DT&V,
IND, AVIM aansloten.
Het COA heeft de beveiliging op het AZC verhoogd.
Op verzoek van de burgemeester zijn alle betrokken
partijen met voorrang met de dossiers van de 30
overlastgevende Noord-Afrikanen aan de slag gegaan.
Op 15 mei 2018 vond wederom extra Driehoeksoverleg
plaats, waarbij de eerste resultaten van de individuele
aanpak gemeld konden worden.
Als gevolg van een goede en intensieve samenwerking
tussen alle betrokken partijen is inmiddels een groot deel
van de overlastgevers overgeplaatst/vertrokken.
Naast deze individuele aanpak heeft de burgemeester de
hulp van “Den Haag” ingeroepen. Dit heeft geleid tot een
spoedbezoek van de Directeur-Generaal Migratie van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid op 7 mei 2018 aan
Weert. Vervolgens vond op 23 mei 2018 een gesprek van
onze burgemeester met de staatssecretaris voor Justitie
en Veiligheid plaats. Omdat de burgemeester van de
gemeente Westerwolde (waar Ter Apel onder valt)
soortgelijke ervaringen heeftsloot hij bij dat gesprek aan.
Het volgende Driehoeksoverleg staat gepland voor 21
juni 2018.
De rust op het AZC is geleidelijk aan terug aan het keren.
Als gevolg van een versnelde extra instroom van AMV-ers
ontstond er een financieringsprobleem bij de school op
het AZC. Deze instroom valt namelijk voor de reguliere
teldata waardoor geen aanspraak gemaakt kan worden
op reguliere bekostiging vanuit de lumpsum. Het college
van B&W heeft derhalve besloten om aanvullend in de
bekostiging te voorzien.
Geen bijzonderheden
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Beleidsterrein
Medisch (GGD)
Openbare voorzieningen (openbaar gebied)
Overig

Task Force
Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden

Kernteam
Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Het aantal AMV-ers op het AZC (POL-locatie) is de
afgelopen maanden sterk gestegen: van 24 naar het max
aantal van 80. Dit als gevolg van verhoogde landelijke
instroom van deze doelgroep.
Speciaal voor de integratie van asielzoekers op het AZC
alsook voor de integratie van statushouders woonachtig
in Weert worden er tijdelijk 4 statushouders bij de
gemeente in dienst genomen. De eerste twee statushouders van Syrische afkomst zijn op 1 juni 2018 van
start gegaan. De selectieprocedure voor de andere twee
loopt nog. De inzet van deze statushouders is vooralsnog
tot 1 januari 2019.

2. Cijfers COA; zie bijlage stand van zaken 1 juni 2018 (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
26-02-2018
14-03-2018
28-03-2018
11-04-2018
25-04-2018
09-05-2018
23-05-2018

Lokaal Veiligheidsberaad van de burgemeester met o.a. de politiechef en de postcommandant van de brandweer.
Vast agendapunt is het AZC.
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12-03-2018
09-04-2018
07-05-2018
28-03-2018
23-05-2018
20-04-2018
02-05-2018
15-05-2018
07-05-2018
23-05-2018
23-05-2018

24-05-2018

Maandelijks omwonendenoverleg gemeente inzake AZC (burgemeester zit voor).

Periodiek omwonendenoverleg AZC op het AZC (Ton Lemmen sluit namens de gemeente aan)
Overleg burgemeester met management AZC Weert en wijkagent
Extra Driehoeksoverleg (Burgemeester, Officier van Justitie en politiechef) inzake overlastproblematiek Noord-Afrikaanse vluchtelingen op
AZC Weert; instanties als COA, AZC, IND, AVIM, DT&V en NIDOS sloten hierbij aan.
Overleg burgemeester met de Directeur-Generaal Migratie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Overleg burgemeester samen met zijn collega van Westervoorde (Ter Apel) met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Overleg burgemeester samen met zijn collega van Westervoorde (Ter Apel) met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
Aansluitend rondetafeloverleg vluchtelingenaangelegenheden met daarbij de landelijke top van het COA, de top van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid, een 10-tal burgemeesters en de kwartiermaker vluchtelingenaangelegenheden Limburg.
Overleg burgemeester met kwartiermaker vluchtelingenaangelegenheden in de provincie Limburg en gezamenlijk bezoek aan het AZC.
Tevens gesprek over huidige situatie op het AZC: nu de 7 grootste “raddraaiers” zijn overgeplaatst blijkt de rust op het AZC weer terug te
keren.

Weert, 4 juni 2018

Ton Lemmen
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