Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Roland L.J.M. de Wit (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 044.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Berichtgeving in
media i.z. door COA geregistreerde
incidenten in AZC's

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 1 februari 2016)
1.

Wist uw college voor 30 januari 2016,
dat er in Zeeland dit soort incidenten
waren geregistreerd of had uw college
dit eerder kunnen weten?
Zo nee, waarom niet?

1.

Nee. De Staatssecretaris voor Veiligheid
en Justitie is de verantwoordelijke bewindspersoon voor asielbeleid. Daar valt ook het
COA(beleid) onder. Op 30 januari jl. heeft
de Staatssecretaris de Tweede Kamer (TK)
geïnformeerd over het aantal geregistreerde meldingen op en rond COA-opvanglocaties.

2.

Kan uw college aangeven hoeveel incidenten in de Zeeuwse AZC's zijn
voorgevallen, wat de oorzaak en de
ernst van deze voorvallen zijn
geweest?

2.

Nee. Wij beschikken niet over meer informatie dan wat de Staatssecretaris richting
de TK heeft gestuurd. In het overzicht
worden het soort incidenten en het aantal
registraties ook niet herleid tot specifieke
COA-opvanglocaties.

3.

Bent u het met de PVV-fractie eens
3.
dat, als de politie hier steeds vaker bij
betrokken wordt het gezag op straat
terug loopt, dit i.v.m. het feit dat er al te
weinig politie op straat is en de veiligheid van burgers nog moeilijker te garanderen is? Zo nee, waarom niet?

De verantwoordelijkheid voor zowel politie
als het asielbeleid valt onder het gezag van
de minister van Veiligheid en Justitie.
De burgemeester is verantwoordelijk voor
de openbare orde en veiligheid op lokaal
niveau.

4.

Kan het college aangeven wat zij hier
aan gaan doen gezien de ernst en het
enorme aantal van deze schokkende
incidenten?

4.

Zie antwoord op vraag 3.

5.

Wordt, of is er onderzoek gedaan naar 5.
de veiligheid van medewerkers, zowel
COA-medewerkers (beroeps) als de
vrijwilligers? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 3.

6.

Bent u net als de PVV-fractie van
6.
mening dat wij wel heel terughoudend
moeten zijn om nog meer AZC's te
openen als dit soort ernstige incidenten voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op voorgaande vragen.

MIDDELBURG, 2 februari 2016
Namens de fractie van PVV,

Gedeputeerde Staten,

Roland L.J.M. de Wit

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

16001733.docx
2

