
  
    

  
Ter Inzage Liggende Stukken (TILS) 

  
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 19 april 2023 

  

  
 Nr. 

  
B&W-besluit 
  

  
Onderwerp en genomen besluit 

1807 28 februari 
2023 

Evaluatie kermis Weert 2022. 
 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de kermis Weert 2022. 
2. De adviezen uit de evaluatie mee te nemen bij de toekomstige organisatie 

van de kermis Weert. 
3. In de tussenrapportage 2023 structureel een bedrag van €40.000,- bij te 

stellen vanwege de extra kosten op het gebied van veiligheid, goederen, 
diensten en facilitaire zaken voor de organisatie van de kermis Weert. 

4. De opbrengsten uit reclame bij de kermis Weert in de tussenrapportage 
2023 structureel met €15.000,- naar beneden bij te stellen vanwege 
minder inkomsten uit reclame. 

5. De kosten voor het uitvoeren van een extern onderzoek naar de gewenste 

toekomstige verpachtingsmethodiek voor de kermis Weert (circa €4.000,-) 
via een bijstelling mee te nemen in de tussenrapportage 2023. 

 
Besluit: 
Akkoord met advies. 
 
Klik hier voor het B&W besluit. 

 

1808 7 maart 2023 Aanvulling vervangingsregeling gemeentesecretaris algemeen 
directeur gemeente Weert. 
 
De vervangingsregeling gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente 

Weert te wijzigen. 
 
Besluit: 
Akkoord met advies. 
 

Klik hier voor het B&W besluit. 
 

1809 14 maart 
2023 

Maatschappelijke begeleiding statushouders 2023. 
 
1. De begeleiding van het ‘financieel ontzorgen van statushouders’ te 

beleggen bij Punt Welzijn; 
2. Aan Punt Welzijn voor maatschappelijke begeleiding statushouders een 

aanvullende subsidie 2023 te verlenen van maximaal: 

a. € 87.987, - voor personele inzet in verband met hogere taakstelling; 
b. € 20.000, - voor personele inzet in verband met tekort aan vrijwilligers; 
c. € 11.767, - voor werving en scholing van vrijwilligers en inzet 
tolkentelefoon. 

 
Besluit: 

Akkoord met advies. 
 
Klik hier voor het B&W besluit.  

 

1810 14 maart 
2023 

Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer 2021-2022. 
 

Het jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer gemeente Weert 
schooljaar 2021-2022 vast te stellen. 
 
Besluit:  
Akkoord met advies 
 
Klik hier voor het B&W besluit.  

 

 

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-03-1807-DJ-1948052-over-Evaluatie-Kermis-Weert-2022.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-04-1808-DJ-2000045-over-Aanvulling-vervangingsregeling-gemeentesecretaris-algemeen-directeur-gemeente-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-04-1809-DJ-1875953-over-Maatschappelijke-begeleiding-statushouders-2023.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-04-1810-DJ-2004642-over-Jaarverslag-Leerplicht-RMC-en-Leerlingenvervoer-2021-2022.pdf

