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Beste dames/heren,

Elan heeft een inloopavond georganiseerd in Maarheeze. Inwoners werden in de gelegenheid gesteld om
vragen in te brengen. Een aantal vragen hebben betrekking op het AZC. Via deze reactie geven wij
antwoord op de vragen.
Elan heeft namens de inwoners de volgende vragen ingestuurd:
1. Wat voor maatregelen worden er nu concreet genomen om de veiligheid en het
veiligheidsgevoel te verbeteren?
Zoals eerder al aangegeven, waaronder tijdens het bezoek van de staatssecretaris op 3 december
2019 aan het azc, in de diverse krantenartikelen in de Crenskoerier (onder meer week 43/23
oktober) en in de raadsinformatiebrief van 18 december 20 7 8, hebben we onder andere de
volgende maatregelen getroffen:
•
Intensieve samenwerking tussen gemeente, COA, politie, openbaar ministerie,
omwonenden, BOA's en winkeliers
•
Overleg gemeente en (de staatssecretaris van) het Ministerie van justitie en
Veiligheid
•
BOA's in en rondom centrum Maarheeze
•
Verplaatsing kledingcontainer centrum Maarheeze
•
Aanpassing straatverlichting centrum Maarheeze
•
Inzet ketenmarinier (onder andere Top X-aanpak, wekelijkse aanwezigheid centrum
Maarheeze, (tijdelijke) inzet beveiligers COA in centrum Maarheeze)
•
Snellere procedure aangifte winkeldiefstal
2.

Zijn de maatregelen, die genomen worden ook structureel?
De maatregelen die genomen worden, moeten passend zijn bij de situatie van dat moment. Dat
kan met de tijd veranderen.

3.

Wie betaalt deze maatregelen?
Dat verschilt per maatregel. Zo behoort de intensivering van de overleggen tot de reguliere
werkzaamheden. De twee (tijdelijke) beveiligers zijn betaald door het Ministerie van justitie en
Veiligheid. De verplaatsing van de kledingcontainer alsmede het aanpassen van de
straatverlichting zijn door de buitendienst uitgevoerd. De inzet van de twee BOA's worden
betaald door de gemeente uit het faciliteitenbesluiten (ofwel het zogenoemde koppengeld).
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Daarnaast heeft de staatssecretaris aangegeven dat zij voor het jaar 2020 een budget van 1
miljoen euro beschikbaar stelt om lokale (kleinschalige) maatregelen tegen overlast (gedeeltelijk)
te financieren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de inzet van handhavers en beveiligers.
De subsidieregeling wordt opgesteld. Welke mogelijkheden dit biedt voor Cranendonck is op dit
moment nog niet bekend.
4.

Waartoe heeft de inzet van de Ketenmarinier nu concreet toe geleid?
De Ketenmarinier is gericht op de (versterking van de) samenwerking tussen de ketenpartners
(zoals het Ministerie, de politie, het COA, de gemeente, etc.). Hij is wekelijks aanwezig in het
centrum van Maarheeze waar hij in gesprek gaat met winkeliers en inwoners en spreekt hij
andere partijen zoals NS aan op hun rol (cameratoezicht op het perron). Ook is hij de landelijke
trekker van de Top X aanpak (aanpak van de meest hardnekkige overlastgevende en criminele
asielzoekers). Wat deze aanpak inhoudt heeft hij uitgelegd tijdens onder meer het bezoek van de
staatssecretaris op 3 december 2019.

5.

Is er ook al eens overwogen om effectief een samenscholingsverbod in te stellen in het centrum
van Maarheeze?
ja, dit is overwogen. Echter, een samenscholingsverbod richt zich specifiek op personen die in
een gebied overlast veroorzaken of zich schuldig maken aan criminaliteit. Het verbod is slechts
voor een beperkte periode en alleen voor de plek waar de overlast plaatsvindt. Het verbod moet
aan de groep overlastgevers kenbaar worden gemaakt. In het geval van overlast in het centrum
van Maarheeze is geen sprake van een specifieke groep overlastgevers, maar van een steeds van
samenstelling wisselende groep. Bovendien is er niet altijd sprake van overlast in een groep,
maar ook van individuen. In beide gevallen is een samenscholingsverbod niet het geijkte middel.

6.

Waarom wordt er geen winkel geopend op het AZC, zodat de bewoners van het AZC niet onze
dorpen hoeven te bezoeken?
Of het openen van een winkel op/nabij het AZC-terrein wenselijk is, is onderwerp van gesprek
tussen de gemeente, de winkeliers van Maarheeze en het COA. Echter, slechts een heel klein
deel van de bewoners van het AZC zorgt voor overlast in en rondom het AZC. Voor de rest van
de bewoners is boodschappen doen een welkome afleiding. Daarnaast draagt het bij aan het
opdoen van ervaringen in de Nederlandse maatschappij en bevordert dit de integratie.
Aangezien een deel van de bewoners een weekbudget krijgen, heeft dit ook betekenis voor de
omzet in lokale winkels.

7.

Kunnen nu door het openen van ASO-AZC in Hoogeveen, direct ook eventuele raddraaiers, daar
naartoe over worden geplaatst?
Nee, zo eenvoudig gaat dit niet. Vanaf I februari 2020 wordt gestart met de HTL (Handhaving en
Toezichtlocatie) in Hoogeveen. Voor plaatsing op de HTL komen asielzoekers in aanmerking die
binnen de COA-opvang ernstige overlast veroorzaken en waarvan de impact op de bewoners en
medewerkers dusdanig ernstig is, dat plaatsing in een separate opvang noodzakelijk is. Een
expliciete weging zal hierbij wel zijn of de overplaatsing de efficiënte afhandeling van de
asielaanvraag en/of het terugkeerproces niet bemoeilijkt. Asielzoekers met zware psychiatrische
problematiek zullen daarentegen niet naar de HTL worden overgeplaatst. Niet iedereen die
overlast veroorzaakt wordt zodoende direct overgeplaatst naar de HTL.

8.

Daarnaast zijn er nu een fors aantal veilige landers (o.a. Moldaviers) aanwezig in Budel, welke
veel overlast veroorzaken. Daarom de vraag of het de bedoeling blijft dat er in Budel structureel
Veilige Landers worden opgevangen?
Asielzoekers dienen zich altijd eerst in Ter Apel te melden. Daar wordt bekeken of daar de
capaciteit is om de aanmelding te verwerken. Zo niet dan gaan de asielzoekers naar de COL van
het AZC in Cranendonck. De COL is de eerste verblijfplaats van vreemdelingen die asiel willen
aanvragen. Hier vindt identificatie, registratie en een tbc-controle plaats. Bij aankomst in
Cranendonck is zodoende niet bekend of iemand wel/niet een zogenoemde veilige landers is.
Het aan de poort tegenhouden van veilige landers gaat zodoende niet.
Daarnaast onderschrijven wij de volgende stelling niet: "een fors aantal veilige landers (o.a.
Moldaviers) aanwezig in Budel, welke veel overlast veroorzaken"
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Daarnaast gaan er verhalen de ronde m.b.t. de veelvuldige politie inzet op het AZC in Budel.
Graag zouden wij, daarom concreet vernemen hoeveel de politie inzet in Cranendonck voor de
Asielzoekers in 2018 en 2019 is geweest (incidenten en ureninzet)?
Tijdens de raadsinformatieavond Veiligheid en Politie op 22 oktober 2019 heeft de politie Dommelstroom
de raad geïnformeerd over de incidentencijfers azc van 2019 tot dan toe. Over heel 2019 zijn de
volgende incidenten door de politie Dommelstroom geregistreerd:
Incident

Aantal

Assistenties/ongeval/onwelwording/overige meldingen/overlast/verdachte situaties etc
Diefstal van goederen/ inbraken of andere vermogensdelicten

127
23

Geweld/mishandeling/bedreiging/belediging/ruzies/verzet-wederspanigheid
Lokaalvredebreuk/huisvredebreuk etc.

47
10

Aanhoudingsverzoeken tot aanhouding voor andere instanties etc

28

Het is niet mogelijk om aan deze meldingen een urenprognose te koppelen. Dit wordt namelijk niet
geregistreerd. Een assistentieverzoek kan in een uurtje zijn afgewikkeld, maar geweldsincidenten vergen
vaak veel meer politieonderzoek (soms zelfs dagen). De politie Dommelstroom heeft veel tijd besteed aan
het afwikkelen van meldingen op het azc-terrein. Het beeld in 2018 is vergelijkbaar met dat van 2019.
Vragen m.b.t. de AZC- kinderen die de school in Maarheeze bezoeken:
1. Hoeveel AZC-kinderen mogen er maximaal de school bezoeken? Hoeveel klassen kunnen er
maximaal worden gehuisvest? Kan dit nog worden uitgebreidt?
Het aantal AZC-kinderen dat kan worden gehuisvest in de Muzenberg is afhankelijk van het
aantal leegstaande lokalen. Formeel staan er in totaal zes lokalen leeg. Dat betekent dat zo'n
150 tot 180 leerlingen zouden kunnen worden gehuisvest.
2.

Wat wordt er gedaan om er zorg voor te dragen dat het veiligheidsgevoel bij alle kinderen ook
kan worden gegarandeerd? (kinderen durven niet alleen naar het toilet, er vinden veel meer
ruzies plaats, veiligheidsgevoel in de gangen en op de speelplaats)
Deze signalen zijn ons niet bekend. Ook in de gesprekken die in december 2019 met de
directeur van de school zijn gevoerd, is dit niet aan ons bekend gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de school om op dergelijke signalen te
reageren. De gemeente kan en mag hierin niet optreden. Wij verwijzen u dan ook naar de
directie van de school en schoolbestuur Skozok voor het antwoord op uw vraag.

3.

Eerst vond de opvang van de kinderen, tussen de middag plaats in een klas, nu moet dit voortaan
op de gang. Waarom moeten de kinderen voortaan op de gang overblijven?
Voor het antwoord op deze vraag adviseren wij om contact op te nemen met de directie van de
school of met schoolbestuur Skozok.

4.

Daarnaast was afgesproken met de ouders, dat er een evaluatie zou plaatsvinden (in juni?) over
de vestiging van de AZC-school. Waarom heeft deze nog niet plaatsgevonden?
Er is geen afspraak tussen de gemeente en de ouders dat er een evaluatie zou plaatsvinden over
de vestiging van de school.

5.

Waarom wordt er geen structurele school op het AZC in Budel geopend, zoals het ook vroeger
was geregeld? Vooral omdat het AZC er nu ook langdurig zal blijven?
Ook voor de plaats van huisvesting van de school is in eerste instantie Schoolbestuur Skozok
verantwoordelijk. Zij heeft vóór realisatie van de school aangegeven dat zij de huisvesting zoveel
mogelijk in het eigen gebouw wilde realiseren. Daarvoor voerde het bestuur motieven aan van
zowel onderwijskundige als bedrijfseconomische en bedrijfsmatige aard.
Omdat ook het in de vorige AZC-periode gebruikte schoolgebouw op de AZC-locatie door de
bouwtechnische staat inmiddels niet meer kon worden gebruikt, was er geen reden om hierover
een eventuele discussie aan te gaan.
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Daarbij komt ook dat het COA heeft aangegeven in principe niet te voelen voor (structurele)
huisvesting van het onderwijs op de locatie zelf, omdat dit niet strookt met de core-business van
het COA. Daarnaast draagt het bij aan de integratie wanneer kinderen naar de reguliere scholen
in Cranendonck gaan.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
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