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B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1612 1 september 2020

(BW200901-02)

 Vaststelling subsidie 2019 Stichting Algemeen 
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het 
jaarverslag 2019;

2. De subsidie voor het jaar 2019 definitief vast te 
stellen op € 619.289,-, conform bijgevoegde 
conceptbeschikking;

3. De subsidie voor cliëntondersteuning 2019 
definitief vast te stellen op €31.183,- en het 
teveel betaalde subsidievoorschot, zijnde € 
11.447,- terug te vorderen, conform bijgevoegde 
conceptbeschikking;

4. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1612-DJ-1063240-over-
Vaststelling-subsidie-2019-Stichting-Algemeen-
Maatschappelijk-Werk-Midden-Limburg.pdf 

1613 1 september 2020

(BW200901-09)

 Jaarverantwoording SML 2019.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording SML 
2019. 

2. Niet akkoord met voorstel om in te stemmen met 
het verzoek van SML om haar exploitatie-
overschot 2019 ad € 32.951,80 te storten in de 
SML-voorziening. Overschot dient terugbetaald 
te worden aan de deelnemende gemeenten.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1613-DJ-1122466-over-
Jaarverantwoording-SML-2019.pdf 

1614 8 september 2020

(BW200908-02)

 Plan van aanpak vrijwilligers 2020 t/m 2023.

Besluit:  Het plan van aanpak vrijwilligers van Punt Welzijn 
voor de periode 2020 t/m 2023 vast te stellen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1614-DJ-696944-over-Plan-
van-aanpak-vrijwilligers-2020-tot-en-met-2023.pdf 

1615 8 september 2020

(BW200908-10)

 Onderzoek Nautische bedrijvigheid Midden-
Limburg.

Besluit:  1. Kennis te nemen van het onderzoek nautische 
bedrijvigheid Midden-Limburg.

2. In te stemmen met het uitwerken van een 
nautisch actieplan voor Midden-Limburg.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1615-DJ-1122573-over-
Onderzoek-Nautische-bedrijvigheid-Midden-Limburg.pdf 

1616 22 september 2020

(BW200922-02)

Evaluatie samenwerking leerplicht/RMC Weert-
Leudal.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de 
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samenwerking leerplicht/RMC Weert.
2. De samenwerking leerplicht/RMC Weert-Leudal 

voort te zetten.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1616-DJ-1113522-over-
Evaluatie-samenwerking-leerplicht-en-RMC-Weert-
Leudal.pdf 

1617 29 september 2020

(BW200922-13)

 Vernieuwingsfonds Sociaal Domein en pilot lokale 
behandelteams Midden-Limburg West.

1. Besluit:  Kennis te nemen van de door de stuurgroep 
sociaal domein Midden-Limburg West vastgestelde 
criteria voor het Vernieuwingsfonds Sociaal Domein;

2. In te stemmen met de uitvoering van de pilot 'Lokale 
behandelteams Midden-Limburg West' en dit te 
financieren uit het beschikbaar gesteld budget voor 
innovatie en transformatie sociaal domein Midden-
Limburg West;

3. Het bijgaande samenwerkingsconvenant 'Pilot lokale 
behandelteams Midden-Limburg West' te ondertekenen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1617-DJ-1145580-over-
Vernieuwingsfonds-Sociaal-Domein-en-pilot-lokale-
behandelteams-Midden-Limburg-West.pdf 

1618 29 september 2020

(BW200922-05)

Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4e 
partiële herziening en exploitatieplan 
Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening.

1. Besluit:  Met het ontwerpbestemmingsplan 
Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening 
met identificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH4-ON02 in te 
stemmen.

2. Met het ontwerpexploitatieplan Kampershoek-Noord 
2010, 3e herziening met identificatienummer 
NL.IMRO.0988.EPKampershN2010H3-ON02 in te 
stemmen.

3. Met het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
4. Met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in te 

stemmen.
5. Met de ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten in 

te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1618-DJ-1131742-over-
Bestemmingsplan-Kampershoek-Noord-2010-4e-
partiele-herziening-en-exploitatieplan-Kampershoek-
Noord-2010-3e-herziening.pdf 
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