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Beëindiging bestuursovereenkomst AZC
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Geachte raadsleden,

Vrijdag 7 februari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden met het COA. Aanleiding voor dit gesprek is
het feit dat het AZC in Weert conform de bestuursovereenkomst ¡n september 2O2O de deuren sluit.

Situatie COA
Vanuit het COA is toegelicht dat de behoefte aan extra bedden steeds groter wordt, waarbij
aangegeven is dat het COA nog een grote capaciteitsopgave heeft, die over de provincies wordt
verdeeld. Iedere provincie heeft de opgave om voor 1 april 2020 4L7 bedden extra te realiseren.
Daarnaast behooft het vinden van het aantal bedden in sluitende AZC's tot de opgave van de
betreffende provincie.
Het COA heeft aangegeven dat de situatie op dit moment dermate nijpend is dat die begint te lijken op
de situatie van 5 jaar geleden. Omdat in Weert een goed draaiend AZC aanwezig is, ziet het COA het
als (sociaal) kapitaal vernietiging wanneer dit AZC in september 2020 wordt gesloten en er daarna op
kofte termijn geen zicht is op andere activiteiten zoals verbouwen in het kader van de herontwikkeling
of gebruik door andere huurders. In dat brede kader van overwegingen en ontwikkelingen, vraagt het
COA aan de gemeente Weeft om het AZC langer open te houden en in overleg gefaseerd af te bouwen.
Daarbij heeft het COA aangeboden mee te denken over mogelijke oplossingen bij het openhouden van
het AZC.

Standpunt college
Als college hebben we begrip voor de situatie en begrijpen we dat het COA deze vraag aan het college
van de gemeente Weert stelt. We zullen echter niet terugkomen op ons eerder genomen besluit. De
gemeente Weert heeft 5 jaar geleden haar verantwoordelijkheid genomen. Daarbij is nadrukkelijk met
het COA en de inwoners van Weert afgesproken dat de bestuursovereenkomst na 5 jaar eindigt. Als
college wensen we ons aan deze afspraak te houden. We hebben het COA medegedeeld dat we hun
verzoek om de sluiting van het AZC in Weert uit te stellen en het AZC gefaseerd af te bouwen,
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añrvijzen. In het verlengde daarvan wijzen we het verzoek af, om samen te onderzoeken of er
alternatieve locaties voor een AZC in Weert beschikbaar zijn.

Gelet op het feit dat we 5 jaar geleden samen met u besloten hebben de bestuursovereenkomst aan te
gaan, leek het ons gepast om u middels deze Raadsinformatiebrief te informeren over het standpunt
dat we als college hebben ingenomen.
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