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SITRAP AZC Weert tbv gemeenteraad                                                                                                                             
Stand van zaken op beleidsterreinen periode 14 januari t/m 10 februari 2019 

 

Beleidsterrein Task Force Kernteam 

Financieel Uitgaven 2018                                          € 384.689  

Deze kosten worden afgedekt uit de jaarlijkse 

bijdrage van het COA ihkv vluchtelingenopvang. 

De hoogte van de bijdrage 2019 is nog niet 

bekend.                         

 

Communicatie Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Burgerzaken Inschrijving in BRP. Het aantal bedraagt 292 Geen bijzonderheden 

Veiligheid  Start preventieproject "Samen onderweg naar morgen" 

gericht op kansloze asielaanvragers met name uit Noord-

Afrikaanse landen in het AZC in Weert teneinde overlast 

vanuit deze groepen tegen te gaan. 

Onderwijs Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Welzijn Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Medisch (GGD) Geen bijzonderheden Ambulancezorg Limburg-Noord heeft met de Syrische 

arts en stage-overeenkomst voor 4 maanden afgesloten. 

Deze stage is 1 februari 2019 van start gegaan. 
 

De GGD inventariseert momenteel samen het het COA de 

voorlichtingsbehoefte t.b.v. de LHBTI-groep AZC in Weert 

en komt spoedig met een plan van aanpak.  

Openbare voorzieningen (openbaar gebied) Geen bijzonderheden Blijvende extra aandacht voor opruimen zwerfvuil 

rondom het terrein door schoonmaakteam AZC. 

Overig  Op 12 februari 2019 heeft het Gerechtshof in Den Bosch 

uitspraak gedaan in de art. 12 procedure die de 

burgemeester had aangespannen tegen het OM 

(seponeren vervolgen overtreders noodbevel destijds). 
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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 6 februari 2019 

AZC  538 

AMV    45 

Totaal  583 

 

3. Cijfers gemeente, politie en brandweer                                                                                                                                                                                                                   

zie bijlage. 

4. Bestuurlijke zaken 

Datum Activiteit 

23-01-‘19 

06-02-‘19 

Lokaal Veiligheidsberaad van de burgemeester met o.a. de politiechef en de postcommandant van de brandweer. 

Vast agendapunt is het AZC. 

30-01-‘19 Burgemeester was aanwezig bij de nieuwjaarsontmoeting op het AZC, waarbij n.a.v. de TV-uitzending ”Burgemeester Undercover” een 

grotere groep omwonenden was uitgenodigd om zo het onderlinge contact AZC-omwonenden te versterken. 

15-02-‘19 Burgemeester op uitnodiging van de AH-vestiging op de Dries te gast bij hun nieuwjaarsontmoeting. Dit n.a.v. de TV-uitzending 

”Burgemeester Undercover” 

05-02-‘19 Maandelijks omwonendenoverleg gemeente inzake AZC (burgemeester zit voor). 
 

 

Weert, 14 februari 2019                                                                                                                                                                                                                Ton Lemmen 


