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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 453. Geen bijzonderheden 

Veiligheid Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Onderwijs Geen bijzonderheden Brief 19 februari 2020 van de Regietafel Vluchtelingen 
Limburg gericht aan de burgemeester en de wethouder 
integratie met het verzoek na te willen gaan welke opties 
kunnen worden aangeboden voor het realiseren voor de 
opvang van asielzoekers in onze gemeente. 
Brief 5 maart 2020 van de KOALA-school gericht aan de 
gemeenteraad met dringend verzoek het besluit max 5 
jaar AZC te heroverwegen. 

Welzijn Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Medisch (GGD) Geen bijzonderheden Extra aandacht door de medische dienst Geneeskundige 
Zorg Asielzoekers (GZA) op het AZC voor het coronavirus.  
Plan van Aanpak Corona door locatiemanagement Weert 
en uitgebreid protocol GZA coronavirus. 
Vanaf 13 maart 2020: Locatiemanager AZC Weert geeft 
dagelijks een update m.b.t. de voorbereiding/uitvoering 
coronavirus. 

Openbare voorzieningen (openbaar gebied) Geen bijzonderheden Extra aandacht voor parkeren in de wijk. 

Overig Geen bijzonderheden 7 februari 2020 overleg COA met een delegatie van het 
college van B&W waarbij het COA een beroep op de 
gemeente heeft gedaan m.b.t. het langer doen open 
houden van het AZC Weert dan de 5 jaar. 
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Op 12 februari 2020 zou staatssecretaris mevrouw 
Broekers-Knol een werkbezoek aan Weert brengen. Zoals 
bekend is dit werkbezoek komen te vervallen. 
18 februari 2020 gemeente brengt persbericht uit met de 
titel “College wijst verzoek voor verlenging AZC af”. 
Begin maart 2020 start voorbereidingen interne 
werkgroep “Ontmanteling AZC Weert”. 
11 maart 2020 overleg vanuit de projectgroep 
Coronavirus Weert met het locatiemanagement van het 
AZC Weert over hoe te handelen bij eventuele 
besmetting. 
13 maart 2020 bestuurlijk contact over het treffen van 
voldoende preventieve maatregelen op het AZC m.b.t. 
het coronavirus. 
16 maart 2020 bestuurlijk contact met unitmanager zuid-
Nederland van het COA over voorbereiding op 
coronavirus. 

 

 

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 13 maart 2020 

AZC  938 

AMV    34 

Totaal  972 
 

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 

09-01-‘20 
20-01-‘20 
06-02-‘20 
17-02-‘20 
02-03-‘20 
16-03-’20 

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

06-01-‘20 
03-02-‘20 
02-03-‘20 

Omwonendenoverleg voorgezeten door de (loco)burgemeester 

 

 

Weert, 17 maart 2020                                                                                                                                                                                                               Ton Lemmen 


