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Beleidsterrein Task Force Kernteam

Financieel Budget
Overheveling 2017>2018     € 175.000
Bijdrage COA 2018        .   276.831
Totaal budget 2018                              €  442.831

Communicatie 16-10-’18 : Uitzending SBS6 programma burgemeester 
Undercover met burgemeester Heijmans in de hoofdrol 
en als thema vluchtelingen.
Dit heeft de nodige media-aandacht gegenereerd.
Naar aanleiding van de bief van eind oktober 2018 van 
burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad 
van Rotterdam dat het AZC Beverwaard geen migranten 
uit veilige landen meer op hoeft te vangen werd ook 
burgemeester Heijmans door verschillende media 
(regionaal en landelijk) over dit onderwerp bevraagd.

Burgerzaken Inschrijving in BRP. Het aantal bedraagt 304

Veiligheid Er komt een nieuwe wijkagent voor het AZC.

Onderwijs Geen bijzonderheden

Welzijn Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden

Medisch (GGD) Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden

Openbare voorzieningen (openbaar gebied) Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden

Overig Het project” Integratie asielzoekers en statushouders 
Weert” waarbij per 1 juni 2018 3 statushouders (2 fte) 
zowel vanuit het stadhuis werken als op het AZC wordt 
momenteel geëvalueerd. 
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2. Cijfers COA; aangezien het COA in het kader van de privacy de LOMA monitor niet langer naar derden mag sturen volstaan we met enkel het vermelden 

van het aantal personen op het AZC.

Stand van zaken op 19 november 2018

 AZC 749

 AMV   39

 Totaal 788

3. Cijfers gemeente, politie en brandweer                                                                                                                                                                                                               

zie bijlage.

4. Bestuurlijke zaken

Datum Activiteit

08-10-‘18 Provinciale werkconferentie Integratie vluchtelingen Limburg in de Poort van Limburg met aanwezigheid van oa.de staatssecretaris en de 
gouverneur.

16-10-‘18 Uitzending SBS6 programma burgemeester Undercover met burgemeester Heijmans in de hoofdrol en als thema vluchtelingen.

22-10-‘18
31-10-‘18
14-11-‘18

Lokaal Veiligheidsberaad van de burgemeester met o.a. de politiechef en de postcommandant van de brandweer.
Vast agendapunt is het AZC.

31-10-‘18 Schriftelijke vragen (artikel 40 RvO) van de fractie van de VVD aan het college van B&W m.b.t. overlast asielzoekers uit veilige landen. Brief 
is in behandeling.

05-11-‘18 Maandelijks omwonendenoverleg gemeente inzake AZC (burgemeester zit voor).

31-10-‘18 Evaluatiegesprek met  scheidend locatiemanagement AZC

31-10-‘18 Overleg met waarnemend regiomanager unit-zuid COA en tevens kennismaking met nieuwe locatiemanager AZC Weert

09-11-‘18 Afscheidsreceptie locatiemanager Miriam Goudberg (uitreiking Van Hornepenning)

Weert, 19 november 2018                                                                                                                                                                                                                Ton Lemmen
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