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1. Opening
Wethouder Gert Stam opent het klankbordgroepoverleg en heet iedereen welkom.
Hij bedankt de klankbordgroep op voorhand voor het meedenken over diverse
onderwerpen met betrekking tot de bestuursovereenkomst. Hij spreekt zijn
vertrouwen uit dat er goede resultaten tot stand zullen komen en zal verder niet bij
het overleg aanwezig zijn, tenzij de klankbordgroep dat wenst.
Voorafgaand aan het bezoek aan AZC Zweeloo waren twijfels of daar een goed
beeld verkregen zou worden van een AZC. Wethouder Stam biedt de mogelijkheid
aan, indien geen goed beeld verkregen is, een andere locatie te bezoeken.
Vraag: Welke overleggen heeft de gemeente nu met het COA?
Antwoord: Op dit moment alleen technisch overleg. Geen verder overleg over
inhoudelijke punten uit de bestuursovereenkomst. Dit volgt later.
Na het voorstelrondje vertrekt wethouder Stam.
Mededelingen: het verzoek om een lijst van leden van de klankbordgroep met
contactgegevens te delen.
2. Tijdstip en dag (data) klankbordgroep
De tijdstippen en data voor de volgende vergaderingen worden vastgesteld.
3. Proces rondom bestuursovereenkomst, vergunningen e.d.
Bestuursovereenkomst:
- Dit is een overeenkomst die het college sluit met het COA.
- Uitgangspunt hierbij is behandeling in de raad voor de zomer, maar
zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Hierdoor komt de bestuursovereenkomst
mogelijk na de zomer in de raad (september).
Omgevingsvergunning:
- Verlening na het tekenen van de bestuursovereenkomst
- Aanvraag kan echter wel eerder ingediend worden door het COA.
- Er is afstemming met het COA nodig over wanneer de aanvraag ingediend kan
worden en welke aspecten meegenomen moeten worden in de aanvraag.
- Procedure verlening maximaal 8 weken. Er kan eenmalig verdaagd worden met 6
weken. Bezwaartermijn na verlening (voor belanghebbenden) is 6 weken. Alleen
het aanvragen + toekenning van een voorlopige voorziening heeft een
opschortende werking. Aanvragen voorlopige voorziening is alleen mogelijk indien
bezwaar is ingediend.
- Zowel bij aanvraag als vergunningverlening zullen omwonenden, die ook een
uitnodiging hebben gehad voor eerdere informatiebijeenkomsten, geïnformeerd
worden.
- Planning wordt teruggekoppeld in de klankbordgroep.
- Inrichtingsschets/ontwerpplan van het AZC zal wel in een eerder stadium
besproken worden in de klankbordgroep.
Verzoek: lijst van ±30 adressen (groep genodigden voor informatiebijeenkomsten)
delen met klankbordgroep

4. Onderdelen uit de motie
Bushalte
- N371 geen verstandige locatie volgens enkele omwonenden.
- Is een extra bushalte aan het begin van de ontsluitingsweg, bij de ingang van het
AZC, mogelijk? Bijv. met kleine rotonde bij de ingang om keren te voorkomen.
- Bij verplaatsing van de huidige bushalte nadenken over naam van de bushalte, nu
‘Israëlitische begraafplaats’.
Actie: Verkeerskundige laten beoordelen wat mogelijk is. Eventueel met OV-bureau
overleggen.
Snelheid
- Snelheid verlagen naar 50/60 km per uur. Is dat haalbaar en op welke wijze?
- Vanuit ondernemers zijn snelheid beperkende maatregelen in de vorm van
drempels niet wenselijk.
Actie: verkeerskundige beoordeelt en komt met voorstel
Voorlichtingsprogramma
- Alleen wijzen op rechten en plichten is voor de klankbordgroep te weinig. Ook
zorgen voor bekend maken met de gebruiken, bijvoorbeeld bij
verkeersregels/groeten/fietsen/etc.
- De toelichting bij het AZC in Zweeloo is als ‘kort door de bocht’ ervaren door een
aantal omwonenden die mee waren. Er wordt geconcludeerd dat het programma
vermoedelijk meer zal zijn dan dat er is toegelicht.
- Vanuit de klankbordgroep wordt aangegeven dat het gevoel gecreëerd moet
worden dat bewoners van het AZC welkom zijn. Integreren en de gewoontes leren
gaat dan meer vanzelf.
Actie: nagaan bij COA waaruit het standaard voorlichtingsprogramma bestaat op
een AZC.
Beveiliging/Veiligheid
- Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor een groot deel van de
klankbordgroep. Niet alleen op het AZC, maar ook daar buiten.
- Er is geen sociale controle op het fietspad van de Bunskamp/Steenwijkerstraatweg tot het centrum. Er wordt gesproken over de mogelijkheid van camerabeveiliging. Camera’s plaatsen is echter niet te realiseren ivm de privacy. Deze
mogen dan alleen gericht worden op eigendommen in het kader van
zaakbescherming en niet gericht op de openbare ruimte.
- Buiten het centrum zal politie extra aandacht hebben voor veiligheid. Er zullen
korte lijntjes zijn met het AZC en de politie zal regelmatig een bezoek brengen aan
het AZC.
- Whatsapp beveiliging: dit is een initiatief van buurtbewoners om een whatsapp
groep te maken waarin zij verdachte situaties e.d. kunnen delen.
Actie: beoordelen welke opties er zijn om preventief de veiligheid zo veel mogelijk
te optimaliseren (deelprojectgroep veiligheid). Mogelijkheid is extra verlichting en
minder bosschages.
Verzoek: Overzicht deelprojectgroepen delen met de klankbordgroep
Incidentmeldingen
- Korte lijnen nodig met politie. Bij incidentmeldingen door omwonenden zal ook
terugkoppeling gegeven moeten worden.
- ‘Buiten de poort’ blijven ivm een incident is niet wenselijk in verband met
veiligheid.
- Er is voldoende en goede woonbegeleiding nodig.
- Goede afspraken maken tussen politie en COA met betrekking tot dit onderwerp

Verzoek/Actie: kunnen we in overleg treden met een aantal leden van een
klankbordgroep van een AZC die nu in de realisatiefase zit of al in gebruik is zodat
ervaring uitgewisseld kan worden?
5. Rondvraag
Omdat nog niet de hele motie besproken is wordt een extra overleg gepland.
De vorm van de klankbordgroep wordt als goed ervaren. Mogelijk kan voor de
volgende vergadering informatie toegestuurd worden ter voorbereiding.
Bijlage bij verslag:
- Overzicht klankbordgroep met contactgegevens
- Lijst uitgenodigde adressen voor informatiebijeenkomsten
- Overzicht deelprojectgroepen gemeente Meppel

