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Beleidsterrein Task Force Kernteam

Financieel Het bedrag voor de bijdrage 2020 van het COA 
ihkv vluchtelingenopvang is nog steeds niet 
bekend. Deze is naar verwachting pas tegen het 
einde van het jaar bekend, zo blijkt uit navraag 
van onze afdeling financiën bij het landelijk COA 
in Rijswijk..
Uit de gegevens van de afdeling financiën blijkt 
dat de uitgaven tot en met augustus 2020 
€ 100.892,90 bedragen. Het betreft hier uitslui-
tend personele lasten.

Communicatie Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden

Burgerzaken Inschrijving in BRP. Het aantal bedraagt 
ondanks dat het AZC bewonersvrij is 256!
Het is de verantwoordelijkheid van de 
bewoners zelf om zich in te schrijven in de 
nieuwe gemeente. Het COA heeft hier geen 
bemoeienis mee. Wellicht dat er van de 256 
een aantal zijn die al lange tijd met onbekende 
bestemming (MOB)  vertrokken zijn.

Geen bijzonderheden

Veiligheid Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden. De AMV-ers die de meeste 
onveiligheid veroorzaakten waren al vervroegd naar 
opvanglocatieselders in het land overgeplaatst.

Onderwijs Geen bijzonderheden Omdat gezinnen met schoolgaande kinderen al naar 
opvanglocaties elders in het land waren overgeplaatst 
vindt sedert de zomer geen onderwijs meer plaats. 

Welzijn Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden

Medisch (GGD) Geen bijzonderheden Afgelopen weken geen vermoedelijke/verdachte situaties 
m.b.t. het coronavirus geweest.

Openbare voorzieningen (openbaar gebied) Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden.

Afbouw AZC De laatste 23 bewoners zijn 10 september jl overgebracht 

naar de opvanglocatie in Musselkanaal. Sindsdien is het 
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AZC bewonersvrij.

Uit alle leegstaande gebouwen is inmiddels alle 
apparatuur (keukens, wasmachines e.d. ) verwijderd.
I.v.m. vertrek van Monique Bessems is de functie van 

projectleider ontmanteling AZC overgenomen door Kelly 

Reynders en Joke Jongeling. Dit in samenspraak met de 

kabinetschef, die contactpersoon voor het AZC/COA en 

voor de omwonenden is.

Sander Swiers, de locatiemanager AZC Weert, is per 24 

augustus jl manager POL voor het AZC in Budel 

geworden. Hier heeft de heer Swiers hij zijn werkplek.    

Tot 1 oktober a.s. blijft hij  nog verantwoordelijk voor het 

AZC Weert. Daarna neemt de afdeling Vastgoed van het 

COA het van hem over. 

Intussen zijn de gesprekken over de opleving van het 

complex door het COA aan eigenaar HQ gestart. 

Elke 2 weken is er ontmantelingsoverleg op het AZC en 

wordt daarover aan portefeuillehouder wethouder Sterk 

en aan het college van B&W gerapporteerd.

De gesprekken tussen COA en HQ over de oplevering 

lopen. Niet uitgesloten wordt dat de oplevering ver voor 

de geplande datum van 31 december 2020 kan plaats-

vinden.

Vanuit het lokaal Veiligheidsraad is de zorg geuit m.b.t. 

het risico op kraken van de leegstaande gebouwen. Om 

dit risico in te kunnen dammen  vindt waar nodig overleg 

plaats met eigenaar HQ. De primair verantwoordelijkheid 

tot het treffen van preventieve maatregelen ligt bij de 

eigenaar zelf.

Overig Geen bijzonderheden Nu het omwonendenoverleg vanwege de maatregelen 
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rondom het coronavirus niet in vergadering bijeen kan 
komen, ontvangen de vaste deelnemers aan het 
gemeentelijk omwonendenoverleg elke maand een up-
date per e-mail en worden ze bij eventuele bijzonder-
heden tussentijds per e-mail geïnformeerd.
Nu het AZC bewonersvrij worden de omwonenden over 
het ontmantelings- en opleveringsproces geïnformeerd.

2. Cijfers COA; 

Aantal bewoners op 11 september 2020: geen meer; AZC is bewonersvrij!

3. Cijfers gemeente, politie en brandweer                                                                                                                                                                                                              

Zie bijlage het overzicht cijfers. Nu het AZC bewonersvrij is worden deze gegevens na 10 september jl. (datum AZC bewonersvrij) niet meer bijgehouden.

4. Bestuurlijke zaken

Datum Activiteit

03-09-‘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.

Nu het AZC bewonersvrij is, is dit de laatste raadsSITRAP in deze vorm.

Weert, 14 september 2020                                                                                                                                                                                                               Ton Lemmen
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