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SITRAP AZC Weert tbv gemeenteraad                                                                                                                             
Stand van zaken op beleidsterreinen periode 19 november 2018 t/m 13 januari 2019 

 

Beleidsterrein Task Force Kernteam 

Financieel Budget 

Overheveling 2017>2018     € 175.000 

Bijdrage COA 2018        .   276.831 

Totaal budget 2018                               €  442.831 

Bijdrage COA 2019                                   .   ..…??.... 

 

Communicatie  Geen bijzonderheden 

Burgerzaken Inschrijving in BRP. Het aantal bedraagt 316  

Veiligheid  Nieuwe wijkagent voor het AZC is Sefik Karabulut. 
 

Op 20-12-2018 vond het 4e Verbreed Driehoeksoverleg 

plaats met daarbij alle relevante instanties mbt het AZC: 

met het oog op de jaarwisseling bleken geen extra maat-

regelen nodig te zijn. 

Onderwijs  Bezoek burgemeester aan Koalaschool 

Welzijn Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Medisch (GGD) Geen bijzonderheden 21-11-2018: Bij een Syrische vluchteling is open TBC 

vastgesteld. Deze persoon is die dag nog overgebracht 

naar de landelijke medische opvanglocatie van het COA 

hiervoor.  
 

Onder de statushouders in Weert bevindt zich een 

Syrische arts. Bezien wordt om deze toe te voegen aan 

het gezondheidscentrum op het AZC. 
 

De GGD gaat brede voorlichting geven over het thema 

prostitutie. Dit mede naar aanleiding van de situatie van 

enkele maanden geleden m.b.t. Cubaanse transgenders. 

Openbare voorzieningen (openbaar gebied) Geen bijzonderheden Extra aandacht voor opruimen zwerfvuil rondom het 

terrein door gemeente en schoonmaakteam AZC. 
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Overig  04-12-’18: Besluit B&W evaluatie project “integratie 

asielzoekers en statushouders Weert”. Project wordt 

voortgezet. Volgende evaluatie is juni 2019. 
 

Milo Schoenmaker de nieuwe bestuursvoorzitter van het 

landelijk COA heeft kenbaar gemaakt op 3 april op werk-

bezoek naar Weert te komen. De burgemeester zal met 

hem in gesprek gaan over o.a. zaken uit de TV-uitzending 

“Burgemeester Undercover”. 
 

In het periodiek overleg van 20 december heeft de 

burgemeester specifieke zaken uit de TV-uitzending 

“Burgemeester Undercover” met de locatiemanager AZC. 

Zo zijn er afspraken gemaakt over het uitnodigen van een 

grotere groep omwonenden, dan enkel de vaste 

deelnemers aan het omwonendenoverleg, vanuit het 

COA. 
 

De art. 12 procedure die de burgemeester heeft 

aangespannen tegen het OM (seponeren vervolgen 

overtreders noodbevel destijds) dient op 15 januari 2019 

bij het Gerechtshof in Den Bosch. 
 

 

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 7 januari 2019 

AZC  716 

AMV    38 

Totaal  754 
 

 

 



 

3 

 

3. Cijfers gemeente, politie en brandweer                                                                                                                                                                                                                   

zie bijlage. 

 

4. Bestuurlijke zaken 

Datum Activiteit 

28-11-‘18 Omwonendenoverleg COA op het AZC (Kabinetschef sluit namens de gemeente aan) 

28-11-‘18 

12-12-‘18 

09-01-‘19 

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

Vast agendapunt is het AZC. 

13-12-‘18 Werkbezoek burgemeester Koala-school op het AZC terrein 

20-12-‘18 Periodiek overleg burgemeester met locatiemanagement AZC 

20-12-‘18 Verbreed Driehoeksoverleg met diverse instanties (zie ook hierboven) 

03-12-‘18 

07-01-‘19 

Maandelijks omwonendenoverleg gemeente inzake AZC (burgemeester zit voor). 

 

 

Weert, 16 januari 2019                                                                                                                                                                                                                Ton Lemmen 


