
 
 
 
 
 
 
Hoogeveen, 18 juli 2017 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO EBTL-AZC 
 
Geachte voorzitter, 
 
Toelichting: 
Op donderdag 13 juli is de Gemeenteraad van Hoogeveen geïnformeerd over het akkoord 
dat het College van B&W heeft gesloten met het COA. Dit akkoord, en de daaropvolgende 
informatieverstrekking is reden voor D66 Hoogeveen om u een aantal vragen te stellen. 
 
De vragen: 
1) Het college heeft overleg gehad met de bewonerscommissie. Bij het besluit tot vestiging 

van het AZC in 2014 is een bewonersbijeenkomst gehouden.  
a) Kunt u aangeven uit hoeveel leden de bewonerscommissie bestaat; 
b) Is het u bekend hoe de bewonerscommissie de door u verstrekte informatie aan de 

andere bewoners van de wijk ter beschikking kan stellen, zo ja hoe; 
c) Vindt u, dat het de verantwoordelijkheid van de bewonerscommissie is, om de 

bewoners over dit soort prangende kwesties te informeren; 
d) Bent u voornemens op korte termijn nog een informatieavond te organiseren zoals in 

2014 is gehouden in de Vredenhorst. 
2) U hebt op de raadsavond van 13 juli tevens aangegeven dat extra agenten voor de wijk 

beschikbaar komen. 
a) Welke garantie hebt u dat deze daadwerkelijk kunnen worden ingezet; 
b) Zijn er afspraken tussen meldtijden en aanrijdtijden met de politie en/of COA. 

3) Op de EBTL-AZC zal ten opzichte van het aantal bewoners van de EBTL 40 begeleiders 
worden geplaatst. 
a) Hoe is de verhouding begeleiders / bewoners in het huidige AZC; 
b) Kunt u aangeven welke over welke kwalificaties de ‘nieuw’ in te zetten begeleiders 

moeten beschikken; 
c) Bent u met D66 van mening dat voor de betreffende AZC bewoners vooral 

gedragsverandering en/of norm acceptatie noodzakelijk is; 
d) Zo ja, is er dan zicht op dat voldoende gespecialiseerde hulp beschikbaar is. 

  



 
4) Volgens een artikel in het Dagblad van het Noorden van 16 juli meldt een woordvoerder 

van het COA dat ook asielzoekers uit veilige landen als Marrokko en Algerije geplaatst 
kunnen worden in de EBTL-AZC. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli jl. alsmede uit 
het nieuwsbericht op de site van de gemeente mochten wij vernemen dat de EBTL niet 
bedoeld is voor deze groep, en dat daarnaast in het geheel geen asielzoekers uit veilige 
landen, in casu Dublin Claimanten, meer in het AZC in Hoogeveen geplaatst zullen 
worden. 
a) Hoe beoordeeld u de mededeling van de woordvoerder van het COA in het Dagblad 

van het Noorden; 
b) Welke garanties heeft het COA op dit punt gegeven. 

 
Namens de fractie van D66 Hoogeveen, 
 
 
 
Peter Scheffers 
Fractievoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link artikel DvhN “Zeker 100 kansloze asielzoekers in azc’s”: https://tinyurl.com/y9yyfxen  
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