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Stand van zaken op beleidsterreinen periode 18 maart t/m 28 april 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 De burgemeester was samen met bedrijfsleider Jos van 
der Kamp uit Kampen  op 18 april 2019 te gast bij het TV 
programma Pauw. Dit naar aanleiding van het debat die 
middag van de Tweede Kamer met staatssecretaris Mark 
Harbers over de overlastgevende asielzoekers

Burgerzaken Inschrijving in BRP. Het aantal bedraagt 289. Geen bijzonderheden

Veiligheid Geen bijzonderheden Overleg met de lokale Driehoek m.b.t. het vervolgen van 
recidivisten uit de doelgroep AMV-ers. Daarnaast heeft 
de politiechef met de rayonmanager van NIDOS 
afspraken m.b.t. deze doelgroep gemaakt. Casussen 
worden op de voet gevolgd.

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 Kennismakingsbezoek van COA-voorzitter Milo 

Schoenmaker op 3 april aan het AZC en het 

daaropvolgende kennismakingsgesprek met de 

burgemeester van Weert in het stadhuis.

Milo Schoenmaker wordt uitgenodigd voor een gesprek 

met het college van B&W voor na de zomervakanties. De 
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bespreekpunten zij dan:

 Evaluatie 2015-2020
 Afbouw AZC Weert vanaf 15 september 2020

3 april 2019 omwonendenoverleg op het AZC 

(Ton Lemmen zit hierbij namens de gemeente).

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 2 mei 2019

AZC 819
AMV   34
Totaal 853

3. Cijfers gemeente, politie en brandweer                                                                                                                                                                                                              

zie bijlage.

4. Bestuurlijke zaken

Datum Activiteit

20-03-‘19
03-04-‘19
17-04-‘19

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

03-04-‘19 Kennismakingsbezoek van COA bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker met burgemeester

18-04-‘19 Overleg burgemeester met Officier van Justitie.

29-04-‘19 Driehoek Burgemeester, politiechef en Officier van Justitie waarbij met het OM afspraken zijn gemaakt over vervolgen recidivisten onder 
de groep AMV-ers 

Weert, 2 mei 2019                                                                                                                                                                                                                Ton Lemmen
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