Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 16 december 2020

Nr.
1619

B&W-besluit

Onderwerp en genomen besluit

13 oktober 2020

 Bestemmingsplan Beekpoort-Nazarethsteeg.

(BW201013-03)

Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'BeekpoortNazarethsteeg' en het ontwerp raadsbesluit in te
stemmen.
2. Met het in procedure brengen van het ontwerp
bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' in
te stemmen.
3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-08-1619-DJ-1085105-overBestemmingsplan-Beekpoort-Nazarethsteeg.pdf

1620

16 oktober 2020
(BW201016-04)

Toepassen bestuursdwang – perceel Kraanweg
21A.

Besluit: In te stemmen met het toepassen van
bestuursdwang voor wat betreft het door middel
van een bodemonderzoek (laten) bepalen van de
omvang van de bodemverontreiniging op het
perceel gelegen aan de Kraanweg 21A en
vervolgens deze verontreiniging door middel van
een bodemsanering (laten) verwijderen en
verwijderd houden.

1621

(BW201103-04 NO)

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-08-1620-DJ-1167269-overToepassen-bestuursdwang-perceel-Kraanweg-21A.pdf
Een niet openbaar B&W-besluit is voor de
commissie- en raadsleden op de gebruikelijke wijze
ter inzage gelegd.

27 oktober 2020

 Jaarverslag Leerplicht, RMC en

3 november 2020

(Na 26 november 2020 wordt deze informatie openbaar).
1622

(BW201027-13)

Leerlingenvervoer 2019-2020.

Besluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht, RMC en
Leerlingenvervoer gemeente Weert schooljaar
2019-2020 vast te stellen.
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

1623

3 november 2020
(BW201103-06)

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-08-1622-DJ-1168654-overJaarverslag-Leerplicht-RMC-en-Leerlingenvervoer-20192020.pdf
 Beleidskader subsidiering topsportactiviteiten
2021.
Besluit: 1. In te stemmen met de voortzetting van
subsidiering van topsportactiviteiten in 2021 op
basis van het vastgestelde beleidskader voor de
periode 2016-2020;
2. Kennis te nemen van de activiteiten die op grond
van beslispunt 1 voor het jaar 2021 in principe
in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage;
3. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op

de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-08-1623-DJ-1166366-overBeleidskader-subsidiering-topsportactiviteiten-2021.pdf
1624

10 november 2020
(BW201110-08)

 Effect coronacrisis op exploitatie zwembad 2020
en 2021.

Besluit: 1. Kennis te nemen van het effect van de corona
crisis op de exploitatie van Zwembad De IJzeren
Man in 2020;
2. Besluitvorming over de financiële gevolgen van
de coronamaatregelen voor de exploitatie van
het zwembad in 2020 te betrekken bij de
vaststelling van de subsidies voor het jaar 2020;
3. Het liquiditeitsprobleem dat tussentijds ontstaat
te ondervangen door aan Stichting Zwembad De
IJzeren Man uitstel te verlenen voor de
terugbetaling van de gelden uit het
bestemmingsfonds voor onderhoud aan de
gemeente;
4. Voor het jaar 2021 te kiezen voor een voorlopige
subsidieverlening binnen de financiële kaders
van de door de raad vastgestelde begroting
2021.

1625

17 november 2020
(BW201117-02)

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-08-1624-DJ-1185044-overEffect-coronacrisis-op-exploitatie-zwembad-2020-en2021.pdf
 Subsidie 2021 Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.
Besluit: 1. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van
maximaal € 657.466,- voor de activiteiten zoals
omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag,
conform bijgevoegde concept-beschikking;
2. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van
maximaal € 44.100,- voor de uitvoering van de
activiteiten in het kader van formele
cliëntondersteuning, conform bijgevoegde
concept-beschikking;
3. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van
maximaal € 90.000,- voor de uitvoering van de
activiteiten in het kader van de
VoorzieningenWijzer en de coördinatie Stichting
Urgente Noden (SUN), conform bijgevoegde
concept-beschikking.
4. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op
de TILS-lijst.

1626

17 november 2020
(BW201117-09)

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-08-1625-DJ-1134873-overSubsidie-2021-Stichting-Algemeen-MaatschappelijkWerk-Midden-Limburg.pdf
 Regionale samenwerking beschermd wonen en
maatschappelijke opvang.
Besluit: 1. In te stemmen met het uitvoeringsplan Regionale
samenwerking inwoners met complexe
problematiek Noord- en Midden-Limburg;
2. In te stemmen met de verkenning naar een
regionale samenwerking op een aantal
bedrijfsvoeringstaken inzake beschermd wonen,

maatschappelijke opvang en bemoeizorg &
OGGz preventie;
3. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op
de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-08-1626-DJ-1188542-overRegionale-samenwerking-beschermd-wonen-enmaatschappelijke-opvang.pdf

