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Beleidsterrein Task Force Kernteam 
Financieel Het bedrag voor de bijdrage 2020 van het COA 

ihkv vluchtelingenopvang is nog niet bekend. 
Aangezien het AZC per 15 september 2020 geen 
bewoners meer kent en het complex op 1 
januari 2021 opgeleverd moet zijn zal de 
jaarvergoeding in verhouding lager zijn. 

 

Communicatie Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 
Burgerzaken Inschrijving in BRP. Het aantal bedraagt 434 Geen bijzonderheden 
Veiligheid Geen bijzonderheden 2 april 2020: 2 x PV door politie in verband met 

overtreding noodverordening: social distance/ 
groepsvorming bewoners AZC in openbare ruimte. 
Extra toezicht door BOA’s en politie op regels 
noodverordening. 

Onderwijs Geen bijzonderheden Er zijn laptops geregeld voor AZC-leerlingen KOALA-
school zodat zij online les kunnen blijven volgen. 

Welzijn Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 
Medisch (GGD) Geen bijzonderheden Vanaf 13 maart 2020: Locatiemanager AZC Weert geeft 

dagelijks een update m.b.t. de voorbereiding/uitvoering 
coronavirus. 
Het COA doet er i.s.m. GZA (geneeskundige dienst op het 
AZC) alles aan om besmetting te voorkomen door 
hygiënische en andere preventieve maatregelen te 
treffen. Bewoners worden meertalig over de maatregelen 
van het Kabinet/RIVM geïnformeerd: mondeling alsmede 
middels posters op en rondom het terrein. Zowel op het 
terrein als bij het verlaten van het terrein worden de 
bewoners door COA-medewerkers en beveiligers 
aangesproken.  
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Bovenverdieping gebouw 6 is geschikt gemaakt voor 
thuisquarantaine.  Officiershotel op HQ terrein wordt 
achter de hand gehouden.  
9 april 2020: melding mogelijk geval van besmetting. 
Deze persoon alsmede zijn 3 andere kamerbewoners zijn 
ieder apart in gebouw 6 in thuisquarantaine genomen. 
17 april 2020: voornoemde personen in thuisquarantaine 
zijn klachtenvrij en mogen weer terug naar hun kamer. 
20 april 2020: Weer een bewoner preventief apart in 
quarantaine geplaatst; klachten zijn mild. 
21 april 2020: Uit voorzorg de andere 3 bewoners van 
dezelfde kamer als voornoemde persoon ook preventief 
apart in quarantaine geplaatst. 

Openbare voorzieningen (openbaar gebied) Geen bijzonderheden Extra aandacht voor zwerfvuil en parkeren in de wijk. 
Overig Geen bijzonderheden Nu het omwonendenoverleg niet in vergadering bijeen 

kan komen, ontvangen de vaste deelnemer aan het 
gemeentelijk omwonendenoverleg elke maand en up-
date per e-mail en worden ze bij eventuele 
bijzonderheden tussentijds per e-mail geïnformeerd. 

 

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 24 april 2020 

AZC  911 
AMV    35 
Totaal  946 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cijfers gemeente, politie en brandweer                                                                                                                                                                                                                   
Zie bijlage het overzicht cijfers en de daarbij behorende grafieken. 
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4. Bestuurlijke zaken 

Datum Activiteit 
02-04-‘20 
16-04-’20 

D.m.v. conference-call Lokaal Veiligheidsberaad van de (loco)burgemeester met o.a. de politiechef en de postcommandant van de 
brandweer. Vast agendapunt is het AZC. 

15-04-‘20 Besluit B&W projectopdracht ontmanteling AZC 
 

Weert, 27 april 2020                                                                                                                                                                                                               Ton Lemmen 


