
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM 12 september 2017  
ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen D’66 

ONS KENMERK  

  

  

Àan de leden van de Gemeenteraad 
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Geachte heer, mevrouw, 
 

Op 25 juli 2017 heeft de fractie van D’66 schriftelijke vragen gesteld 

over de EBTL-AZC. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden 

zijn toegevoegd: 

 

1. Het college heeft overleg gehad met de bewonerscommissie. Bij het 

besluit tot vestigingvan het AZC in 2014 is een bewonersbijeenkomst 

gehouden. 

a) Kunt u aangeven uit hoeveel leden de bewonerscommissie 

bestaat? 

 

De omwonendenoverleggroep, zoals de bewonerscommisie 

officieel heet, komt voort uit een afspraak die gemaakt is in de 

bestuursovereenkomst met het COA voor het AZC Hoogeveen. 

Vanaf het moment van bekendmaking van de vestiging van het 

AZC konden omwonenden zich aanmelden voor deze 

overleggroep, alsmede direct omliggende bedrijven, instellingen 

en vertegenwoordigers uit het winkelcentrum De Weide. 

In aanvang zaten er circa 10 bewoners, ondernemers en 

vertegenwoordigers van omliggende instellingen in deze groep. 

Vorig jaar zijn een aantal bewoners gestopt, aangezien zij het 

overleg overbodig vonden gezien de positieve ervaringen van het 

AZC in relatie tot de wijk. 

 

Thans hebben nog 3 bewoners uit Schoonvelde Oost en West 

zitting in de overleggroep, evenals een vertegenwoordiger van 

het winkelcentrum De Weide, vertegenwoordiger van het hospice, 

het wijkteam van de Smederijen en het management van het 

AZC. 

 

Dit jaar is op verschillende manieren geprobeerd nieuwe 

bewoners te werven voor dit overleg, maar is niet gelukt. Dit 

gebeurde via de initiatiefgroepen, het ‘lopend vuur’ en via het 

‘Weidenieuws’. De laatste oproep was in mei dit jaar. 
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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? 

 

Er zijn geen afspraken gemaakt over de wijze waarop de leden 

van de omwonendenoverleggroep informatie aan de overige 

bewoners van de wijk bekend zouden maken, als zij dit doen dan 

gebeurt dat op zelfgekozen wijze. Er is overigens tijdens het 

laatste overleg (d.d. 4 september 2017) besloten dat er een 

nieuwsbrief komt als de EBTL van start gaat (zoals er ook een 

nieuwsbrief was ten tijde van de start van het AZC) en dat er een 

kort verslag van het omwonendenoverleg in de wijkkrant zal 

worden gepubliceerd. 

 

c) Vindt u, dat het de verantwoordelijkheid van de 

bewonerscommissie is, om de bewoners over dit soort prangende 

kwesties te informeren? 

 

Nee, maar wij vinden het wel belangrijk om direct betrokken 

groepen rondom het AZC voorafgaand aan de publieke 

berichtgeving te informeren. 

 

d) Bent  u voornemens op korte termijn nog een informatieavond te 

organiseren zoals in 2014 is gehouden in de Vredenhorst? 

 

Nee, wel zullen wij voordat de EBTL in gebruik wordt genomen de 

bewoners, ondernemers en organisaties en instellingen in de 

omgeving van het AZC uitgebreid schriftelijk huis-aan-huis 

informeren. 

 

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? 
 

Toezegging vanuit het Ministerie VenJ. 
 

b) Zijn er afspraken tussen meldtijden en aanrijdtijden met de politie 
en/of COA? 

 
Deze afspraken worden de komende tijd verder geconcretiseerd. 

 
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? 
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Regulier AZC: gemiddeld 1 begeleider op 25 bewoners (overdag 
meer en ’s nachts minder) AMV: gemiddeld 25 medewerkers op 
50 AMV-ers. 

 
b) Kunt u aangeven welke over welke kwalificaties de ‘nieuw’ in te 

zetten begeleiders moeten beschikken? 
 

Het gaat om medewerkers van zowel COA als DJI. Wat betreft 

COA-medewerkers: zwaarder functieprofiel dan voor 

medewerkers op reguliere COA-locaties, aangezien de wijze 

van begeleiding en toezicht intensiever is. 
 

c) Bent u met D66 van mening dat voor de betreffende AZC 
bewoners vooral gedragsverandering en/of norm acceptatie 
noodzakelijk is? 

 
Ja, voor deze bewoners zal het voor het grootste deel 

gedragsverandering en/of norm acceptatie zijn, te behalen 

door een strak programma met doelstellingen. 
 

d) Zo ja, is er dan zicht op dat voldoende gespecialiseerde hulp 
beschikbaar is? 

 

Ja, begeleiding is er door COA- en DJI-medewerkers en zo 

nodig is er ondersteuning vanuit specialismen. 

 

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?  
 

In theorie zou een Dublin-claimant uit een ander AZC met 

‘interne gedragsproblemen’ in een EBTL geplaatst kunnen 

worden. In de praktijk zullen deze versneld worden uitgezet. 
 

b) Welke garanties heeft het COA op dit punt gegeven. 
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De garantie dat in het AZC Hoogeveen geen Dublin-claimanten geplaatst 

worden, gedurende de periode dat er een EBTL is. 

 

 

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

Nanne Kramer   Karel Loohuis 

Gemeentesecretaris   burgemeester 

 

  


