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Beste dames/heren,
Op 31 oktober jongstleden is door VVD Cranendonck enkele schriftelijke vragen gesteld over
asielzoekers uit veilige landen op het AZC Cranendonck. Het college van B&W beantwoordt hierbij de
gestelde vragen.
Vraag 1
In hoeverre bezorgt de groep 'veilige landers' nog altijd voor de meeste overlast in en rondom het
AZC Cranendonck?
Antwoord
Voor zover wij kunnen beoordelen wordt er inderdaad overlast ervaren die veroorzaakt wordt door
zogenoemde 'veilige landers'.
Vraag 2
Zo ja; is de burgemeester bereid om, zeker gezien het feit dat we als gemeente Cranendonck al
een bovenmatige inspanning leveren in de gehele asielproblematiek, met het COA in gesprek te
gaan om ervoor te zorgen dat ook Cranendonck wordt ontzien met betrekking tot asielzoekers uit
'veilige landen'?
Antwoord
Op 28 november staat een overleg gepland tussen de burgemeester en onder andere de directeur
Migratiebeleid, tevens plaatsvervangend directeur generaal Vreemdelingenzaken, en de voorzitter
van het bestuur van het COA om de situatie rondom 'veilige landers' te bespreken.
Vraag 3
Welke specifieke maatregelen gaan er in de komende maanden genomen worden door het COA
om de overlast voor andere vluchtelingen op het AZC, de omwonenden en de ondernemers en
inwoners van Maarheeze tot een minimum te beperken?
Antwoord
Sinds 1 oktober jongstleden is een toezichthouder actief. Deze spreekt mensen aan op hun gedrag. Vanaf
13 november is er een tweede toezichthouder actief. De toezichthouders zijn werkzaam onder aansturing
van de politie. Daarnaast is er een nauwe samenwerking tussen de toezichthouders en COA afgesproken.
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De gemeente, het COA en de politie trekken nadrukkelijk samen op. Op deze wijze kan er daadkrachtig
en effectief worden opgetreden.

Met vriendelijke groet,
VAN GRANENDONCK,
De burgemeester (wnd.),

mr. H.C.R.M.Ifle Wijkerslooth
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