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SITRAP AZC Weert tbv gemeenteraad                                                                                                                             
Stand van zaken op beleidsterreinen periode 11 februari t/m 17 maart 2019 

 

Beleidsterrein Task Force Kernteam 

Financieel Uitgaven 2018                                          € 384.689  

Deze kosten worden afgedekt uit de jaarlijkse 

bijdrage van het COA ihkv vluchtelingenopvang. 

Hoogte bijdrage 2019 is nog niet bekend.                        

 

Communicatie Geen bijzonderheden Artikelen in de media over AZC Weert na einde lopende 

bestuursovereenkomst COA-gemeente (15 september 

2020) 

Burgerzaken Inschrijving in BRP. Het aantal bedraagt 288 Geen bijzonderheden 

Veiligheid Geen bijzonderheden Aandachtspunt vanuit politie aan COA: preventieve 

maatregelen ivm diefstallen uit kasten bewoners 

Reportage in Nieuwsuur dat AZC-medewerkers in 

Nederland alarm slaan omdat ze zich onveilig voelen. 

Onderwijs Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Welzijn Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Medisch (GGD) Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

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

rondom het terrein door schoonmaakteam AZC. 

Overig Geen bijzonderheden Aandachtspunt vanuit politie aan NIDOS ivm AMV-ers:  

Meer inzet op begeleiding AMV-ers bij politieaangelegen-

heden. 

Voorbereidingen op het bezoek van COA-voorzitter Milo 

Schoenmaker op 3 april aan Weert 
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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 11 maart 2019 

AZC  706 

AMV    44 

Totaal  750 

 

3. Cijfers gemeente, politie en brandweer                                                                                                                                                                                                                   

zie bijlage. 

 

4. Bestuurlijke zaken 

Datum Activiteit 

21-02-‘19 

20-03-‘19 

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

Vast agendapunt is het AZC. 

25-02-‘19 Werkoverleg burgemeester integratiefunctionarissen ihkv het project “integratie asielzoekers en statushouders Weert” 

06-03-‘19 Periodiek overleg burgemeester met locatiemanager AZC 

11-03‘19 Maandelijks omwonendenoverleg gemeente inzake AZC (burgemeester zit voor). 

13-03‘19 Raadsbehandeling motie VVD inzake sluiting AZC in 2020 

18-03‘19 Overleg burgemeester met management vluchtelingenwerk. 
 

 

Weert, 22 maart 2019                                                                                                                                                                                                                Ton Lemmen 


