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Aan:  

College van Burgemeester & Wethouders  

Via: Plaatsvervangend voorzitter B&W  

Leden van de gemeenteraad Weert Via: 

Raadsgriffie  

  

  

Ons kenmerk: 20-001  

Betreft: Openhouden asielzoekerscentrum Weert na september 2020  

  

  

Datum: 28 april 2020  

  

Geacht College, Geachte Raadsleden,  

Op 19 februari 2020 leerde de werkgroep GroenLinks regio Weert uit diverse media dat ondanks druk 

van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 

het College van B&W vasthoudt aan de voorgenomen sluiting van het asielzoekerscentrum (azc) in 

Weert op 15 september aanstaande.  

In deze brief roept de werkgroep GroenLinks regio Weert het College en de Raad op om het 

standpunt van het College zoals hierboven verwoord in heroverweging te nemen en wel om de 

volgende redenen:   

1. Op de website van de gemeente Weert is te lezen waarom het College van B&W (met steun 

van de gemeenteraad) in 2015 haar verantwoordelijkheid heeft genomen en welke 

overwegingen een rol hebben gespeeld.   

“Het is nodig om deze mensen onderdak te geven op een menswaardige manier die bij 
Nederland hoort. Daarmee zijn Actualiteit en Humaniteit voor de gemeente de belangrijkste 
redenen om aan het verzoek van het COA mee te werken. En bovendien is er de 
Gelegenheid, de kazerne lag leeg en is bijzonder geschikt.  

”In verschillende landen was en is de situatie nog steeds onstabiel en onveilig. Grote groepen 
mensen uit deze landen ontvluchten vanwege onderdrukking of (burger)oorlog massaal hun 
thuis.”    

“In Weert worden de asielzoekers opgevangen in de Van Horne Kazerne, de voormalige 
Koninklijke Militaire School (KMS). De gemeenteraad van Weert sprak op 15 september 2015 
haar steun uit voor de komst van het AZC. Het gaat om de opvang van maximaal 1000 
personen voor de duur van vijf jaar.”   

“Het verzoek van het COA richt zich op een periode van vijf jaar, tot september 2020. De 
gemeente kan natuurlijk geen garantie geven dat er nooit een nieuw verzoek van het COA 
zal komen. In de overeenkomst is echter duidelijk een periode van vijf jaar afgesproken.” Uit 
bovenstaande tekst blijkt dat de gemeente Actualiteit, Humaniteit en Gelegenheid 
belangrijk vindt en dat de gemeente de deur nooit definitief heeft gesloten voor opvang van 
asielzoekers na 15 september 2020.   

2. Hieronder geven we aan waarom de begrippen Actualiteit en Humaniteit onverminderd van 

kracht zijn.   
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• Op 7 februari 2020 was er overleg tussen het COA en een delegatie van het college van 

B&W waarbij het COA een beroep op de gemeente heeft gedaan om het AZC Weert 

langer open te houden dan 5 jaar.  

• Op 12 februari 2020 zou de staatssecretaris naar Weert komen om met burgemeester 

Jos Heijmans te praten over een verlenging van het contract voor het 

asielzoekerscentrum (azc), maar dit werkbezoek heeft de gemeente afgezegd.   

• Op 18 februari 2020 liet het College van B&W in een persbericht weten het verzoek tot 

verlenging van het azc aan de Kazernelaan af te wijzen met als argument dat het College 

niet terug wil komen op het eerder genomen besluit om het azc maximaal vijf jaar toe te 

staan.   

• Op 19 februari 2020 was er een brief van de Regietafel Vluchtelingen Limburg gericht 

aan de burgemeester en de wethouder integratie met het verzoek na te willen gaan 

welke opties kunnen worden geboden voor het realiseren voor de opvang van 

asielzoekers in onze gemeente.  

• Op 28 februari 2020 besloot Turkije de grenzen te openen, waardoor duizenden 

vluchtelingen geprobeerd hebben de grens met Griekenland over te steken. Hiermee 

gebruiken de Turkse autoriteiten deze vluchtelingen om druk uit te oefenen op de 

Europese Unie.   

• Op 6 maart 2020 kwam er een brief van de KoaLa school en het Kwadrant met het 

verzoek het azc na 5 jaar open te houden.  

• Op 16 maart 2020 gingen alle scholen en kinderdagverblijven dicht in verband met de 

Coronacrisis en sloot dus ook de KoaLa school.  

• Op 11 april 2020 kwam er een brief van Yvonne Vaes gericht aan de gemeenteraad en 

het college waarin zij vanuit haar ‘mensvisie’ en op basis van haar visie op het onderwijs 

verzoekt om serieus mee te denken of er een mogelijkheid is om bijvoorbeeld tot januari 

2021 (kerstvakantie) of februari 2021 (Carnavalsvakantie) een overgangsperiode te 

creëren voor het azc.   

• Op 16 april 2020 heeft de staatssecretaris gemeenten en provincies gevraagd om de 

tweede helft van dit jaar 6.500 asielzoekers met een verblijfsvergunning van een woning 

te voorzien. Eigenlijk zouden gemeenten 9.000 statushouders van een woning moeten 

voorzien in de tweede helft van 2020, maar mede vanwege de corona-crisis, is in overleg 

met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekozen voor een lager 

aantal.  

• Op 16 april is geconcludeerd dat door de verminderde uitstroom de nood aan 
opvanglocaties nog groter is. Op de website van het COA lezen wij het volgende: “Aan de 
Landelijke Regietafel Migratie en Integratie werd op 16 april ook gesproken over de 
zoektocht naar nieuwe locaties voor asielzoekerscentra. Die zijn nodig, omdat het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nagenoeg vol zit. Inmiddels is een aantal 
afspraken met locaties verlengd.” “De recente verlengingen zijn echter nog onvoldoende 
om te zorgen voor genoeg ruimte bij het COA.”  

• Op 18 april vermelden de kranten dat de wachttijden bij de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND) zo ver zijn opgelopen, dat de overheid komend jaar naar 

verwachting drie keer zoveel geld zal moeten uitkeren aan schadevergoedingen. 

Staatssecretaris Harbers verwacht dat de IND pas in 2021 alle asielverzoeken weer op 

tijd kan behandelen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over verschillende 

problemen waar de Immigratie & Naturalisatiedienst (IND) mee kampt.   
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• Op 23 april roepen tientallen politici, bestuurders, mediapersoonlijkheden en de 

gemeenten Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Utrecht, Groningen, Leiden, Arnhem, 

Tilburg, Zwolle, Leeuwarden, Coevorden, Zeist, Schiedam, Houten, Overbetuwe,  

Enschede, Vijfheerenlanden, Wageningen, Haarlem, Rotterdam, Culemborg, Assen,  

Leusden, Sudwest Fryslan, Molenlanden, Aa en Hunze, Nieuwegein, Delft, Hilversum,  

Winterswijk, Bergen, Beverwijk, Den Bosch, Geldrop-Mierlo, Breda, Amstelveen, 

Gorinchem, Reimerswaal, Tytsjerksteradiel, Midden-Groningen, Veere en Harderwijk het 

kabinet op om een deel van de kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen te halen en 

opvang te bieden. Het gaat om kinderen die zonder ouder in het kamp zitten: "Als het 

coronavirus toeslaat in de kampen, kan zich een ramp voltrekken."  

Wat betreft Actualiteit is er op dit moment dus sprake van minder uitstroom, zal de 

doorstroom nog tot 2021 problematisch blijven en moeten we rekening houden met een 

grotere instroom zodra de grenzen weer opengaan.   

Wat betreft Humaniteit voelen asielzoekers zich ook in 2020 onveilig. Vaak zijn deze mensen 

al getraumatiseerd door alles wat ze hebben meegemaakt. Dit uit zich onder meer in een 

extra grote angst om besmet te raken met het Corona-virus. Het besluit van het college van 

18 februari jl. veroorzaakt onnodig nog meer angst en onzekerheid onder deze mensen.   

3. Gezien de grote druk die er op het COA rust zou het kapitaalvernietiging zijn als het COA op 

dit moment op een andere plaats opvang voor 1000 bewoners uit de grond zou moeten 

stampen terwijl in het azc Weert alle voorzieningen aanwezig zijn. De Gelegenheid om de 

mensen in het huidige azc te houden staat dan ook buiten discussie.   

4. De locatiemanager van het azc in Weert heeft de werkgroep GroenLinks regio Weert laten 

weten dat het COA graag bereid is om met de gemeente het gesprek aan te gaan over de 

voorwaarden waaronder het azc langer open zou kunnen blijven. Het is dan ook aan het 

College en aan de Raad om deze voorwaarden te definiëren.   

Op basis van bovenstaande argumenten hebben wij aangegeven dat de begrippen Actualiteit, 

Humaniteit en Gelegenheid onverminderd van kracht zijn. De werkgroep GroenLinks regio Weert 

roept het College en de Raad dan ook op zich uit te spreken vóór het openhouden van het azc na 15 

september aanstaande.   

Graag vernemen wij uw reactie,  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Marieke Manders, secretaris  

Werkgroep GroenLinks regio Weert 

Kampersweg 21 6035 PM Ospel  

email: marieke.manders@gmail.com  tel 

06 82 89 88 87  

  


