
SITRAP AZC Weert t.b.v. gemeenteraad    

Stand van zaken op beleidsterreinen periode 27 april tem 7 juni 2020 

1 
 

 

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 437. Geen bijzonderheden 
Veiligheid Geen bijzonderheden Extra toezicht door BOA’s en politie op regels 

noodverordening. 
Afspraken met AH (Dries) gemaakt over brede aanpak 
winkeldiefstallen.  
13 mei 2020 jaarlijkse landelijke incidentcijfers COA zijn 
gepresenteerd o.a. uitgesplitst naar opvanglocatie. 
20 mei 2020 de raadscommissie M&B heeft naar de 
oorzaak gevraagd van de stijging van het aantal 
incidenten. Hiervoor is een memo in voorbereiding. 

Onderwijs Geen bijzonderheden A.g.v. versoepeling van de coronamaatregelen mogen de 
kinderen van het AZC vanaf 11 mei weer naar de KOALA-
school. 

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

vrijwel dagelijks een update m.b.t. de situatie op het AZC 
v.w.b. het coronavirus. 
Sedert 11 mei 2020 nog maar 2 bewoners in 
quarantaine/isolatie. 
Sedert 16 mei 2020 niemand meer in quarantaine/ 
isolatie. 

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

 Mail van mevrouw Vaes directrice van BS Het Dal die 
aandacht vraagt voor een voor de kinderen  verantwoor-
de  afbouw van de AZC school. 
28 april 2020 brief van Weert Lokaal met vragen over het 
langer open houden van het AZC . 
 
11 mei 2020: Brief van de staatssecretaris van VenJ 
gericht aan het college van B&W met het dringende 
verzoek om een tijdelijke verlenging van de 
bestuursovereenkomst, die 15 september 2020 af loopt,  
in overweging te nemen. 
02 juni 2020: deze brief behandeld in college van B&W.  
Bij brief van 3 juni 2020 deelt het college de 
staatssecretaris mede dat Weert niet terug komt op het 
eerder genomen besluit. 
 
Mei 2020: vragen van de fractie DUS Weert naar 
aanleiding van de mail van mevrouw Vaes directrice van 
BS Het Dal. 
 
20 mei 2020: Tijdens de vergadering van de commissie 
M&B hield de werkgroep GroenLinks een pleidooi voor 
het tijdelijk openhouden van het AZC, met name voor 
gezinnen met kinderen. GroenLinks wilde graag dat de 
gemeenteraad daarover binnenkort nog een keer over 
zou debatteren. De oproep vond echter weinig weerklank 
bij de commissieleden. 
De antwoorden op de vragen van Weert Lokaal (18 april) 
en DUS Weert (mei) zijn schriftelijk aan de commissie 
M&B verstrekt. 
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(Vervolg) Afbouw AZC Afbouw gaat 15 juni in.  Wethouder Sterk vanaf deze 
datum wekelijks door het COA over de stand van zaken 
afbouw AZC geïnformeerd. Ambtelijk projectleider is 
Monique Bessems. 

Overig Geen bijzonderheden 12 bewoners AZC als vrijwilliger ingezet bij JUMBO 
Heerschap om winkelwagentjes te ontsmetten. 
 
Nu het omwonendenoverleg niet in vergadering bijeen 
kan komen, ontvangen de vaste deelnemer aan het 
gemeentelijk omwonendenoverleg elke maand een up-
date per e-mail en worden ze bij eventuele 
bijzonderheden tussentijds per e-mail geïnformeerd. 

 

2. Cijfers COA; sinds 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 5 juni 2020 

AZC  909 
AMV    23 
Totaal  932 
 
 

 
 
 
 
 

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

4. Bestuurlijke zaken 

Datum Activiteit 
30-04-‘20 
28-05-‘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. 

 

Weert, 10 juni 2020                                                                                                                                                                                                               Ton Lemmen 


