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Concrete vragen   
1. Wat is de rol van de gemeente bij de integratie van de 

bewoners van het AZC in Baexem? Speelt de gemeente 

überhaupt een rol? Bijvoorbeeld bij het coördineren van 

initiatieven? 

2. Wordt er meegewerkt aan het verlenen van 

taalcursussen? Op welke manier? 

3. Wordt er door de gemeente sport gefaciliteerd? 

Bijvoorbeeld als coördinator om asielzoekers bij 

verschillende clubs in Leudal onder te brengen? 

4. Wordt er gekeken naar de mogelijkheden om asielzoekers 

in te zetten voor de gemeenschap? Bijvoorbeeld door ze 

vrijwilligerswerk te laten doen? 

5. Wordt er meegewerkt aan werkervaringsplekken? Moet 

de gemeente hiervoor toestemming geven aan het COA 

en/of UWV? 

6. Ervaart de gemeente (communicatie)-problemen tussen 

de verschillende betrokken instanties zoals het COA, UWV 

en maatschappelijke partners? 

7. Is er een contactpersoon van de gemeente die de 

communicatie richting de betrokken instanties beheert 

indien er initiatieven zijn om asielzoekers bij de 

samenleving te betrekken? 

  

Ambtelijk advies  Datum:  

Advies:  
De vragen als volgt beantwoorden 

1. De gemeente heeft geen rol bij de integratie van de 

asielzoekers in het AZC. Dit is voor volledige 
verantwoordelijkheid van het AZC.  
In het AZC verblijven ook vergunninghouders die nog niet 
kunnen doorstromen naar de gemeenten voor de huisvesting. 

Landelijk speelt de discussie om gemeenten een taak te 
geven in de integratie van deze personen. Dit is voor 
gemeenten uitsluitend aantrekkelijk als deze mensen ook 

gekoppeld worden aan de gemeente Leudal voor de 



huisvesting. Middelen inzetten voor mensen die ook 

daadwerkelijk in Leudal worden gehuisvest. 
2. Ook de taalcursussen voor de bewoners van het AZC 
worden door het AZC georganiseerd.  
3. De deelname aan sportactiviteiten buiten het AZC wordt 
door het AZC zelf georganiseerd. Ook de deelname bij de 
verenigingen wordt door het AZC zelf opgepakt. 

4. De inzet van asielzoekers in de gemeenschap was tot voor 
kort zwaar aan banden gelegd. Sinds kort is dit wel mogelijk 
gemaakt. COA organiseert dit zelf en heeft contacten met 
verenigingen gelegd om dit mogelijk te maken. 
5.De Immigratie- en Naturalisatiedienst is verantwoordelijk 
voor het geven van toestemming om werkervaring op te 

doen door vergunninghouders ook als ze in het 
asielzoekerscentrum verblijven.  

Voor asielzoekers moet het UWV een werkvergunning 
afgeven. De gemeente heeft hier geen rol in. 
Binnen het AZC Baexem zijn 2 parttime medewerkers 
werkzaam die de taak hebben om deze plekken te 
organiseren.  

Inmiddels vinden gesprekken plaats over de inzet van 
vergunninghouders en/of asielzoekers binnen het 
Serviceteam Leudal. 
6. Door de gemeente worden geen communicatieproblemen 
ervaren in het overleg met CAO. Met het COA wordt 
regelmatig overleg gevoerd en dat leidt tot het vroegtijdig 
oppakken van zaken.  

7. Dit behoort bij de taken van het COA. Indien nodig wordt 
door COA overleg gevoerd met de gemeente. 
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