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Onderwerp: goed internet op het AZC

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. alle inwoners van onze gemeente door de corona-omstandigheden extra 

aangewezen zijn op het internet, zo ook bewoners van het AZC;
2. bewoners van het AZC niet over een goede internetverbinding beschikken;
3. het voor bewoners van het AZC daardoor niet goed mogelijk is om online 

cursussen te volgen om de Nederlandse taal te leren, hun (zakelijke) netwerk te 
onderhouden, contact te onderhouden met familie in land van herkomst, via 
video-bellen online contact te gaan hebben met COA en hun asieladvocaat, etc;

4. er de afgelopen maanden verbeteringen zijn aangebracht door de basisschool en 
het leercentrum van betere kabels te voorzien, de middelbare schoolleerlingen 
toegang te geven tot een ander netwerk en de datacapaciteit te verhogen;

5. deze verbeteringen voor bewoners tot op heden niet hebben geleid tot een goed 
functionerende internetverbinding;

6. het AZC Luttelgeest een afhankelijkheid heeft van het landelijke COA en het 
Ministerie van Justitie en daardoor beperkt is in de verbeteringen die gerealiseerd 
kunnen worden;

7. deze problematiek niet alleen in het AZC Luttelgeest speelt maar, zover wij 
weten, in alle AZC 's in Nederland,

van mening dat
1. goed functionerend internet een basisvoorziening is in de 21e eeuw, waarover ook 

bewoners van het AZC moeten kunnen beschikken;
2. dit tijdens de huidige corona-pandemie extra belangrijk is omdat veel fysieke 

ontmoetingen zijn weggevallen

verzoekt het college
1. zich als doel te stellen dat bewoners van het AZC in hun bungalow de beschikking 

krijgen over goed werkend internet;
2. hier, indien nodig, samen met het AZC Luttelgeest actie op te ondernemen 

richting het COA of het Ministerie;
3. de raad op de hoogte te houden van de vorderingen;
4. deze motie te verspreiden onder alle gemeenten waar een AZC gevestigd is

en gaat over tot de orde van de dag.
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