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25-9-2019

Middelen & BestuurEijk van W.25-9-201913-8-2019raadsbesluitAanpassing legestarieven
omgevingsvergunning bij duurzame
projecten

Aanpassing legestarieven
omgevingsvergunning bij duurzame
energieprojecten

Ruimte & EconomieEijk van W.25-9-201913-8-2019Verzoek wijzigen bestemmingsplan ten
behoeve van een (logistiek) bedrijventerrein
aan de Roermondseweg 175 en omgeving.

Verzoek wijzigen bestemmingsplan ten
behoeve van een (logistiek)
bedrijventerrein aan de Roermondseweg
175 en omgeving.

Verzoek wijzigen bestemmingsplan ten
behoeve van een (logistiek)
bedrijventerrein aan de Roermondseweg
175 en omgeving.

3.1 Compleet en duurzaam aanbod
bedrijv.terr.

3. Economische
zaken en promotie

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.25-9-201913-8-2019hemel- en grondwaterverordeningVaststellen hemel- en
grondwaterverordening

Hemel- en grondwaterverordening7.2 Verminderen wateroverlast7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieEijk van W.25-9-201913-8-2019Wensen en bedenkingen ten aanzien van
overeenkomst met Wonen Limburg inzake
tijdelijke woningen.

Wensen en bedenkingen ten aanzien van
in gebruik geven grond voor tijdelijke
woningen.

Realiseren tijdelijke woningen8.1 Aandacht voor kwetsb.inwon.en
arbeidsmigr.

8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.25-9-201913-8-2019Bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 - Tungeler
Dorpsstraat ong.'

Bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 -
Tungeler Dorpsstraat ong.'

Bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 -
Tungeler Dorpsstraat ong.'

8.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.25-9-201913-8-2019Verzoek wijzigen bestemmingsplan ten
behoeve van woningbouw locatie
Hennenstraatje 16-18 en omgeving.

Verzoek wijzigen bestemmingsplan ten
behoeve van woningbouw locatie
Hennenstraatje 16-18 en omgeving.

Verzoek wijzigen bestemmingsplan ten
behoeve van woningbouw aan locatie
Hennenstraatje 16-18 en omgeving.

8.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.25-9-201913-8-2019Wensen en bedenkingen kenbaar maken ten
aanzien van verkoop 3 appartementen
Beekstraat.

Wensen en bedenkingen kenbaar maken
ten aanzien van verkoop 3
appartementen Beekstraat.

Verkoop 3 appartementen Beekstraat.9. Middelen,
bestuur en
algemeen beheer

6-11-2019

Middelen & BestuurEijk van W.6-11-201917-9-20192e tussenrapportage 20192e tussenrapportage 20192e tussenrapportage 2019

Middelen & BestuurEijk van W.6-11-201917-9-2019Begroting 2020Begroting 2020Begroting 2020

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.6-11-201913-8-2019Raadsvoorstel Gemeentelijk RioleringsplanEvaluatie Gemeentelijk RioleringsplanActualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan7.2 Verminderen wateroverlast7. Volksgezondheid
en milieu

13-11-2019

Ruimte & EconomieHeijmans A.13-11-201917-9-2019handboek openbare ruimtehandboek openbare ruimteHandboek bijzondere wetten1.1 Borgen veiligheid en zorg1. Openbare orde
en veiligheid

Middelen & BestuurHeijmans A.13-11-201917-9-2019Plan van aanpak Ondermijnende CriminaliteitOpstellen Plan van aanpak
ondermijnende criminaliteit

Plan van aanpak ondermijnende
criminaliteit

1.1 Bestrijden van criminaliteit1. Openbare orde
en veiligheid

Middelen & BestuurHeijmans A.13-11-201917-9-2019Gewijzigde APVWijziging APVWijziging APV1.1 Borgen veiligheid en zorg1. Openbare orde
en veiligheid

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.13-11-201917-9-2019Raadsvoorstel met het beheerplan inclusief
inhoudelijke en financiële keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel beheer en onderhoudsplan
openbare verlichting 2019 t/m 2028
inclusief keuzemogelijkheden

Nieuw vastgesteld beheer- en
onderhoudsplan voor de komende 10
jaar

2.1 Verbeteren verkeersveiligheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieEijk van W.13-11-201917-9-2019Raadsvoorstel Parkeerverordening 2020Raadsvoorstel Parkeerverordening 2020Parkeren 20202. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieEijk van W.13-11-201917-9-2019Bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt
11'

Bestemmingsplan 'Hegstraat 36 -
Oelemarkt 11'

Bestemmingsplan 'Hegstraat 36 -
Oelemarkt 11'

3.1 Vitale binnenstad3. Economische
zaken en promotie

Ruimte & EconomieEijk van W.13-11-201917-9-2019Weert-West, kredietvoorstel t.b.v. uitbreiden
parkeren

Weert-West, kredietvoorstel t.b.v.
uitbreiden parkeren

Weert-West, kredietvoorstel t.b.v.
uitbreiden parkeren

5.3
Verb.toegank.ontsl.nat.rec.geb/routestruct
.

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.13-11-201917-9-2019Raadsvoorstel wijziging verordening WmoVerordening Wmo aanpassen op grond
van gewijzigd beleid, zoals eigen bijdrage

Verordening Wmo actualiseren6.3 Basis voorzieningen is helder en op
orde

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.13-11-201917-9-2019Raadsvoorstel Beleidsplan sociaal domein 2020
t/m 2023

Opstellen Beleidsplan Sociaal Domein
2020 t/m 2023 + raadsvoorstel

Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m
2023

6.5 visie/ambitie 2020-2023 via
beleidsoc.domein

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.13-11-201917-9-2019Raadsvoorstel regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling

Opstellen raadsvoorstel regiovisie
huiselijk geweld en kindermishandeling +
uitvoeringsagenda

Regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling + uitvoeringsagenda

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Heuvel v.d. M.13-11-201917-9-2019Evaluatie en actieplan opvang en integratie
verguninghouders

Evalueren huidig beleid en opstellen
actieplan opvang en integratie
vergunninghouders vanaf 2020

Beleids- en actieplan opvang en
integratie vergunninghouders

6.2 Inw.facil.mee te doen. Inw.moet
volw.particip.

6. Zorg, inkomen
en participatie

Ruimte & EconomieGabriëls G.13-11-201917-9-2019Wensen en/of bedenkingen ten aanzien van de
Omgevingsvergunning Grotesteeg 29.

Wensen en/of bedenkingen ten aanzien
van de Omgevingsvergunning Grotesteeg
29.

Wensen en/of bedenkingen ten aanzien
van de Omgevingsvergunning
Grotesteeg 29.

7.1 Buitengebied in balans7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.13-11-201917-9-2019Definitief ontwerp BungalowparkVaststellen definitief ontwerp
Bungalowpark

Wateroverlast Bungalowpark7.2 Verminderen wateroverlast7. Volksgezondheid
en milieu



Ruimte & EconomieEijk van W.13-11-201917-9-2019Bestuursopdracht visieontwikkeling Horne
Quartier en De Lichtenberg

Bestuursopdracht visieontwikkeling Horne
Quartier en De Lichtenberg

Bestuursopdracht visieontwikkeling
Horne Quartier en De Lichtenberg

8.2 Actueel ruimtelijk kader8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.13-11-201917-9-2019Vaststellen bestemmingsplan 'Diesterbaan 6'Bestemmingsplan 'Diesterbaan 6'Bestemmingsplan 'Diesterbaan 6'8.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.13-11-201917-9-2019Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten
aanzien van de prestatieafspraken met de
corporaties, huurdersbelangen en de gemeente
Weert

Wensen en/of bedenkingen kenbaar
maken ten aanzien van de
prestatieafspraken met de corporaties,
huurdersbelangen en de gemeente Weert

Prestatieafspraken met de corporaties,
huurdersbelangen en de gemeente

8.1 Aandacht voor kwetsb.inwon.en
arbeidsmigr.

8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.13-11-201917-9-2019Vaststellen bestemmingsplan 'Burgemeester
Smeijersweg'

Bestemmingsplan 'Burgemeester
Smeijersweg'

Bestemmingsplan 'Burgemeester
Smeijersweg'

8.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

18-12-2019

Middelen & BestuurEijk van W.18-12-20195-11-2019Slotwijziging 2019Slotwijziging 2019Slotwijziging 2019

Middelen & BestuurEijk van W.18-12-20195-11-2019Door de raad vastgestelde belasting- en
legesverordening

Belasting- en legesverordening 2020Belasting- en legesverordening 2020

Samenleving &
Inwoners

Heijmans A.18-12-20195-11-2019Prostitutiebeleid/Wijziging APVOpstellen prostitutiebeleid/Wijziging APVProstitutiebeleid/Wijziging APV1.1 Borgen veiligheid en zorg1. Openbare orde
en veiligheid

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019MobiliteitsplanVeilige schoolroutes en veilige fietsroutesVeilige school- en fietsroutes2.1 Verbeteren verkeersveiligheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP, fase 1 Mobiliteitsvisie)

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
(GVVP, 1e fase Mobiliteitsvisie)

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
(GVVP, 1e fase Mobiliteitsvisie)

2.1 Vergroten bereikbaarheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019Vaststellen van de Mobiliteitsplan (onderdeel
van GVVP)

Mobiliteitsplan (onderdeel van GVVP)Mobiliteitsplan (onderdeel van GVVP)2.1 Vergroten bereikbaarheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel en tekeningenBesluit over de herinrichting na afronding
alle bouwwerkzaamheden stadhuis e.o.

Herinrinchting Wilhelminastraat2.1 Verbeteren verkeersveiligheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel inclusief ontwerptekeningen en
dekkingsvoorstel vanuit beschikbare middelen
in de meerjarenbegroting (vetgedrukte
prioriteit 2)

Besluit over de reconstructie St.
Jobstraat en rotonde Ringbaan
Oost/Maaslandlaan

Reconstructie St. Jobstraat en rotonde
Ringbaan Oost/Maaslandlaan

2.1 Verbeteren verkeersveiligheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieEijk van W.18-12-20195-11-2019Verklaring van geen bedenkingen Multimodale
Terminal De Kempen

Verklaring van geen bedenkingen
Multimodale Terminal De Kempen

Mulitmodale Terminal De Kempen3.1 Compleet en duurzaam aanbod
bedrijv.terr.

3. Economische
zaken en promotie

Ruimte & EconomieEijk van W.18-12-20195-11-2019Vaststellen Grondprijsbrief 2020Grondprijsbrief 2020Grondprijsbrief 20203.1 Compleet en duurzaam aanbod
bedrijv.terr.

3. Economische
zaken en promotie

Ruimte & EconomieEijk van W.18-12-20195-11-2019Toepassen coördinatieregeling op het plan voor
een Van der Valk Hotel.

Toepassen coördinatieregeling op het
plan voor een Van der Valk Hotel.

Toepassen coördinatieregeling op het
plan voor een Van der Valk Hotel.

3.1 Aantr.kracht Wrt verst.als woon-werk-
recr.stad

3. Economische
zaken en promotie

Ruimte & EconomieGeelen T.18-12-20195-11-2019Aanpak leegstand binnenstad.Aanpak leegstand binnenstad.Aanpak leegstand binnenstad.3.1 Vitale binnenstad3. Economische
zaken en promotie

Samenleving &
Inwoners

Gabriëls G.18-12-20195-11-2019Kredietvoorstel kindcentrum AltweerterheideKredietvoorstel kindcentrum
Altweerterheide

realisatie kindcentrum Altweerterheide
kredietvoorstel

4.1 Aanb.ond.huisv.afst.dem.ontw.en
belangst.perc.

4. Onderwijs

Ruimte & EconomieEijk van W.18-12-20195-11-2019Vaststellen 4e partiële herziening
bestemmingsplan en 3e partiële herziening
exploitatieplan Kampershoek-Noord (v.d. Valk,
gecoördineerd besluit)

Vaststellen 4e partiële herziening
bestemmingsplan en 3e partiële
herziening exploitatieplan Kampershoek-
Noord (v.d. Valk, gecoördineerd besluit)

4e Partiële herziening bestemmingsplan
en 3e partiële herziening Exploitatieplan
Kampershoek-Noord (V.d. Valk,
gecoördineerd besluit)

3.1 Aantr.kracht Wrt verst.als woon-werk-
recr.stad

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Ruimte & EconomieGabriëls G.18-12-20195-11-2019Besluitvorming over de laad- en loskraanBesluitvorming over de laad- en loskraanBesluitvorming over de laad- en
loskraan

5.2 Aandacht erfgoed, monum.en
cult.historie

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019Instemmen met definitief ontwerp herinrichting
stadspark en kredietvoorstel.

Stadspark (Definitief ontwerp en
kredietvoorstel)

Stadspark (definitief ontwerp en
kredietvoorstel)

5.4 Stimul.gebr.en
verbet.kwalit.openb.ruimt.

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Gabriëls G.18-12-20195-11-2019Vaststellen ErfgoedverordeningAanpassing ErfgoedverordeningErfgoedverordening5.2 Aandacht erfgoed, monum.en
cult.historie

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Geelen T.18-12-20195-11-2019Aangepaste algemene subsidieverordening
(ASV)

Voorzien in meerjarige
subsidieverleningen voor een deel van
het subsidiebestand.
Verordening/regeling aanpassen en ter
besluitvorming aanbieden aan het college
van B&W

Aangepaste subsidieverordening die
voorziet in meerjarige subsidieverlening
voor (een gedeelte van) het vaste
subsidiebestand

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Geelen T.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel vaststelling actualisatie
binnensportbeleid (concept nota voor inspraak)

Actualisatie binnensportbeleidBinnensportbeleid5.1 Vraag/aanbod binnensportacc.in balans
brengen

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Gabriëls G.18-12-20195-11-2019B&W en RaadsvoorstelIn samenspraak met het Pact van de
binnenstad te bezien op welke manier de
put in de historische route kan worden
opgenomen en zichtbaar wordt gemaakt;
De uitkomst hiervan aan de Raad voor te
leggen.

Waterput Markt5.2 Reg.prov.(land)uitstral.Wrt cult.stad
vergr

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied



Samenleving &
Inwoners

Sterk P.18-12-20195-11-2019Uitvoeringsprogramma dementiedraagt het college op om een integraal
plan van aanpak te maken en dit aan de
raad voor te leggen, met een voorstel
voor de dekking van de kosten en
uitvoering; in dit plan het volgende aan
de orde te laten komen:

Dementievriendelijke gemeente6.3 Dementievriendelijke gemeente6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel wijziging Verordening JeugdhulpVerordening Jeugdhulp actualiseren ivm
gewijzigd beleid

Verordening Jeugdhulp actualiseren6.3 Basis voorzieningen is helder en op
orde

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel verevening jeugdhulp vanaf
2020

Opstellen raadsvoorstel verevening
jeugdhulp vanaf 2020

Verevening Jeugdhulp vanaf 20206. Zorg, inkomen
en participatie

Ruimte & EconomieGabriëls G.18-12-20195-11-2019Regionale visie landbouw en natuurOpstellen Regionale visie landbouw en
natuur

Regionale visie landbouw en natuur7.1 Buitengebied in balans7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieGabriëls G.18-12-20195-11-2019Regionale bodemkwaliteitskaart en regionale
bodemnota

Een vastgestelde bodemnota met
bodemkwaliteitskaart en
bodemfunctieklassenkaart

Bodemnota met bodemkwaliteitskaart
en bodemfunctieklassenkaart

7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieGabriëls G.18-12-20195-11-2019Krediet beschikbaar stellen voor revolverend
fonds energie als onderdeel van
uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Onderzoek mogelijkheden en kosten
instellen revolverend fonds energie:
krediet revolverend fonds

Revolverend fonds energie7.3 Energieneutraal in 20407. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieGabriëls G.18-12-20195-11-2019Vaststellen uitgangspunten Regionale Energie
Strategie (RES)

Uitgangspunten Regionale Energie
Strategie (RES)

Uitgangspunten notitie Regionale
Energie Strategie

7.3 Energieneutraal in 20407. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieGabriëls G.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel Beleidsnotitie ecologisch
bermbeheer

Raadsvoorstel Beleidsnotitie ecologisch
bermbeheer

Uitvoering beheer en onderhoud bermen7.2 Meer vergoening en ontstening7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieEijk van W.18-12-20195-11-2019Instemmen met kredietvoorstel voor
uitplaatsing bedrijf aan de Beemdenstraat

Vervolg geven aan het in 2017 gestarte
traject om te komen tot uitplaatsing
milieuhinderlijke bedrijven

Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven8.1 Uitplaatsen milieuhinderl.bedrijven8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.18-12-20195-11-2019Nota Grondbeleid 2020Nota Grondbeleid 2020Nota Grondbeleid 20208.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.18-12-20195-11-2019Stedenbouwkundige visie voor Beekpoort-
Noord vast te stellen.

Stedenbouwkundige visie Beekpoort-
Noord

Stedenbouwkundige visie Beekpoort-
Noord

8.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing


