
 

 

 

 

 

 

Fractie: CU/SGP 

Naam: A. Simonse 

Onderwerp: Incidenten AZC 

Datum indiening vragen: 4 oktober 2016 

 

 

Naar aanleiding van het bericht wat vandaag op Omroep Flevoland stond over het aantal 

incidenten op het AZC. Ik neem aan dat dit bericht inhoudelijk klopt. 

 

Vragen: 

1. Kloppen de aantallen incidenten op het AZC die in het bericht van Omroep Flevoland 

staan? 

Antwoord: Ja. 

 

2. Welke verklaringen kan/kunnen er gegeven worden dat het aantal incidenten op het 

gebied van huisregels nu al op 459 staat (200 meer dan in heel 2015). In 2015 was de 

bezetting van het AZC toch ook al groot. Wat is er anders in 2016, dan in 2015? 

Antwoord: 

Als het om cijfers gaat is het van belang om nauwkeurig te zijn. Het aantal 

incidenten op het gebied van huisregels bedroeg 287 over het gehele jaar 2015. 

In vergelijk met het huidige cijfer gaat het nu dus om 172 meer incidenten. Die 

stijging laat zich deels verklaren doordat er vanaf dit jaar veel aandacht is 

besteed aan het verbeteren en stimuleren van de incidentenregistratie. In het 

AZC Luttelgeest is men hiermee zeer consequent omgegaan wat voor een deel 

ook weer bijdraagt aan het hoge aantal registraties van overtredingen van de 

huisregels. Het merendeel ervan betrof meldplichtovertredingen en roken op de 

kamer. 

 

3. Naast 459 incidenten op het gebied van huisregels zijn er ook 100 incidenten van 

andere orde. Kunt u inzicht geven over wat voor soort incidenten dit gaat? Kunt u 

aangeven hoe het aantal van dit type incidenten zich verhouden tot het jaar 2015? 

Antwoord: 

 

 
 

 

4. Kunt u aangeven of deze incidenten uitsluitend op het terrein van het AZC 

plaatsvinden, of vinden deze ook in de omgeving buiten het AZC plaats?  

Antwoord: 

De incidenten hebben op het terrein van het AZC plaatsgevonden. 

 

 

5. Mocht vraag 4 bevestigd worden beantwoord, kunt u dan ook aangeven of er 

incidenten door omwoners van het AZC worden gemeld en welk soort meldingen dit dan 

betreft? 

Antwoord: 

Ook door omwonenden worden in voorkomende gevallen incidenten gemeld bij 

het COA. Het gaat dan om zaken als betreden van het erf zonder toestemming 

Jaar Gemiddelde Agressie en Agressie en geweld Agressie en geweld Overtreden Verbale Zelfdestructieve Totaal

bezetting geweld tegen  tegen personen tegen personen huisregels suicidedreiging actie

personen fysiek  nonverbaal verbaal

2015 1154 34 5 15 287 5 7 353

1e helft 2016 1254 33 9 34 459 17 7 559



van de bewoner; zonder toestemming (na)rapen van uien of aardappels; 

geluidsoverlast. 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 10 oktober 2016 

Contactpersoon: P.Benthem 

E-mail adres:  p.benthem@noordoostpolder.nl 

Tel: 0610891224 

 


