A a n dhr. J K M V e r h e e s e n

Nieuwe Markt 55, Echt

G r o t e T i e n d 19

Postbus 450, 6100 AL Echt

6101 V B Echt

Tel. 0475 - 478 478
info(S)echt-susteren nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 23 oktober 2018

Verzonden:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Bijlage(n):

2 5 O K T . 2018

5

s

g

1

587444

Team:

Team Kabinet

Behandeld door:

Onderwerp:

Beantwoording vraag art. 33 RvO

Telefoonnummer: 0475 - 478 478

O. Wijnhoven

Geachte heer Verheesen,
Op 28 september 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de
ontwikkelingen binnen het AZC/ COA.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Afgelopen zaterdag hebben velen de Open Dag van het AZC te Pey bezocht.
Uit de
gesprekken die met medewerkers van het AZC en de school werden gevoerd kwam een voor
ons verrassend beeld naar voren. Donderdag 27 september jl. heeft hierover ook een
gesprek met de locatiemanager plaatsgevonden. Verrassend was het feit dat aan de Raad
van de gemeente Echt-Susteren geen informatie is verstrekt van recente ontwikkelingen
binnen COA en het AZC.
Vragen aan het college,
Vraag 1:
Antwoord:
Vraag 2:
Antwoord:

Bent u met ons van mening dat van belangrijke ontwikkeling informatie
verstrekt moet worden aan de Raad middels een Raadsinformatiebrief?
Ja.
Bent u met ons van mening dat recente ontwikkelingen binnen COA en het
AZC te Pey te moeite waard zijn om te delen met de Raad en wellicht ook met
omwonenden ?
Nee, deze ontwikkelingen passen volledig binnen de afspraken die in januari 2011
zijn gemaakt tussen het COA en het college van B&W. Deze zijn vastgelegd in een
bestuursovereenkomst. Binnen de bestuursovereenkomst zijn geen afspraken
gemaakt over welke asielzoeker in het AZC Echt verblijft en/of in welke fase waarin
hij/zij zit in de asielprocedure. Inherent aan het opvangen van asielzoekers is dat op
korte termijn de samenstelling en omvang van de op te vangen asielzoekers kan
wijzigen.
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Vraag 3:

Antwoord:
Vraag 4:

Antwoord:

Vraag 5:
Antwoord:

Vraag 6:
Antwoord:

Het AZC te Pey heeft binnen de bestuurlijke afspraken de status van PREPOL
gekregen gezien de onvoorziene en versterkte instroom van asielzoekers in
Nederland en dus ook AZC te Pey. Past de status van PREPOL binnen de
bestuurlijke afspraken?
Zie antwoord 2.
De doelgroep binnen het AZC te Pey is verschoven van veelal alleenstaanden
naar gezinnen met kinderen. Dat heeft ook gevolgen voor de school op het
AZC. Op dit moment ontvangen ongeveer 45 kinderen -nog- geen onderwijs.
Bent U het met ons eens dat deze kinderen op zo kort mogelijke termijn op
het terrein onderwijs moeten krijgen?
De verandering van doelgroep op het AZC terrein heeft zonder vooraankondiging
bij gemeente en schoolbestuur plaatsgevonden. Onduidelijk is ook of de kinderen
die nu de locatie bewonen primair een onderwijsaanbod zouden moeten krijgen of
dat er wellicht een ander aanbod aan vooraf zou moeten gaan. Wij zijn in
afwachting van informatie van het COA om daar beelden van te vormen en
antwoord te kunnen geven op de vraag wie de juiste aanbieder van een passend
aanbod zou kunnen zijn.
Komen alle extra kosten van de vergrootte instroom, dus ook onderwijs, voor
rekening van het Rijk of heeft ook de gemeente hierin een taak?
De bekostiging van het onderwijs verloopt rechtstreeks van het rijk naar het
schoolbestuur. De gemeente heeft een zorgplicht voor wat betreft het huisvesten
van de leerlingen. De bekostiging van het onderwijs aan deze nieuwe doelgroep is
op dit moment nog niet door de overheid geregeld.
Wat wordt er op dit moment gedaan om de ongeveer 45 kinderen snel
onderwijs te laten volgen?
Het schoolbestuur en de gemeente hebben in een gezamenlijke brief het COA
verzocht om een overleg over deze nieuwe situatie. Zie ook het antwoord onder 4

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
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