Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 30 mei 2018
Nr.
1389

B&W-besluit

Onderwerp en genomen besluit

13 maart 2018

Exploitatie Munttheater.
Besluit: 1. Kennis te nemen van de “Analyse financiële
situatie Stichting Munttheater februari 2018’’.
2. De voornoemde analyse ter kennis te brengen
aan de raad.
3. Een voorstel aan de raad voor te leggen over de
definitieve scenario keuze in relatie tot
subsidiëring 2019 en verder.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1389.pdf

(BW180313-04)

1390

13 maart 2018
(BW180313-13)

1391

1392

13 maart 2018

Dit betreft een niet-openbaar B&W-besluit.

(BW180313-03 NO)

Dit besluit is voor de raadsleden enkel op papier in te zien en
ligt in het geheime kastje in de leeszaal van het stadhuis.

20 maart 2018

 Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single
Information Audit (ENSIA) 2017.
Besluit: De Collegeverklaring ENSIA 2017 te ondertekenen.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1392.pdf

(BW180320-08)

1393

20 maart 2018
(BW180320-09)

1394

Eenmalige subsidie doorbraakprojecten 2e
tranche.
Besluit: 1. De aanvraag voor eenmalige subsidie voor 8
ontvangen voorstellen voor doorbraakprojecten
(bijlage 1) te weigeren.
2. Van de ontvangen voorstellen voor
doorbraakprojecten 2 projecten te selecteren die
voor eenmalige subsidie in aanmerking komen
(bijlage 2).
3. Bijgaande ontwerp brieven (bijlage 4 en bijlage
5) vast te stellen.
4. Het restant bedrag van naar schatting € 50.690,in 2018 voor doorbraakprojecten beschikbaar te
houden.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1390.pdf

20 maart 2018

 Ontwerpbestemmingsplan 'Bocholterweg Bergsheisteeg'.
Besluit: 1. Met het ontwerpbestemmingsplan 'Bocholterweg
- Bergsheisteeg' en het ontwerpraadsbesluit in
te stemmen.
2. Met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan 'Bocholterweg Bergsheisteeg' door het ter inzage leggen van
het ontwerp plan in te stemmen.
3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1393.pdf
 Definitieve besluitvorming samenwerking Expertise
Centrum Geo.

1395

(BW180320-10)

Besluit: 1. De overeenkomst ambtelijke Geo-samenwerking
LNRW te ondertekenen.
2. Het op 3 oktober 2017 vastgestelde Bedrijfsplan
Expertise Centrum Geo op een aantal punten
aan te vullen.
3. De burgemeester te machtigen voor het
ondertekenen van de Overeenkomst ambtelijke
Geo-samenwerking LNRW.
4. De gemeenteraad (via de TILS-lijst) en de
ondernemingsraad te informeren over de wijze
waarop hun aandachtspunten zijn opgenomen in
het Bedrijfsplan.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1394.pdf

20 maart 2018

 Jaarverslag afdeling VTH 2017.
Besluit: 1. het jaarverslag afdeling VTH 2017 vast te stellen;
2. het jaarverslag ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad.

(BW180320-11)

Zie:
1396

20 maart 2018
(BW180320-13)

1397

27 maart 2018
(BW180327-03)

1398

27 maart 2018
(BW180327-06)

1399

27 maart 2018
(BW180327-15)

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1395.pdf

 Voorbereidingskrediet uitbreiding IKC Leuken.
Besluit: 1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen
van € 20.000,- voor de planvoorbereiding van de
uitbreiding van het IKC Leuken.
2. Deze kosten ten laste te brengen van het
raamkrediet.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1396.pdf
 Subsidie 2018 Stichting Algemeen Maatschappelijk
Werk Midden-Limburg.
Besluit: 1. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van
maximaal € 619.289,- voor de activiteiten zoals
omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag,
conform bijgevoegde beschikking;
2. In te stemmen met het verruimen van de
omvang van een traject casemanagement
tijdelijk huisverbod van 30 uur naar 33 uur;
3. De raad te informeren via de TILS-lijst.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1397.pdf
 Ontwerpbestemmingsplan 'Emmasingel 37'.
Besluit: 1. Met het ontwerpbestemmingsplan 'Emmasingel
37' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
2. Met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan 'Emmasingel 37' door
het ter inzage leggen van het ontwerp plan in te
stemmen.
3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1398.pdf
 Van Hornejaar 2018 subsidies tenderregeling
tweede tranche.
Besluit: 1. Te verlenen dan wel af te wijzen subsidies in het
kader van de tenderregeling Van Hornejaar 2018
(conform het advies van de adviescommissie en
conform bijgaande subsidiebeschikkingen).
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Zie:
1400

27 maart 2018
(BW180327-18)

 Ontwerpbestemmingsplan “Bergerothweg 58a”.
Besluit: 1. Met het ontwerpbestemmingsplan “Bergerothweg
58a” en het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
2. Met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan "Bergerothweg 58a”
door het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmings-plan in te stemmen.
3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
Zie:

1401

10 april 2018
(BW180410-09)

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1399.pdf

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1400.pdf

 Aanpak personen met verward gedrag.
Besluit: 1. Kennis te nemen van de brief ‘Project personen
met verward gedrag, toewerken naar een
sluitende aanpak op 1 oktober 2018’.
2. Kennis te nemen van de recente ontwikkelingen
met betrekking tot het project personen met
verward gedrag.
3. De raad via de TILS-lijst te informeren.
Zie:

1402

17 april 2018
(BW180417-02)

Cliëntondersteuning 2018.
Besluit: Subsidie te verlenen aan het Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor
cliëntondersteuning voor 2018 van maximaal €
42.630,-, conform bijgevoegde beschikking.
Zie:

1403

17 april 2018
(BW180417-08)

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1401.pdf

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1402.pdf

Keyport Jaarplan 2018.
Besluit: 1. In te stemmen met het Keyport Jaarplan 2018.
2. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op
de TILS-lijst.
Aanvulling: Het verzoek om in de 1e helft 2019 een evaluatie
te vragen wat moet leiden tot een nieuw
routeplan 2020 – 2024.
Zie:

1404

17 april 2018
(BW180417-09)

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1403.pdf

Evaluatie verzustering met Yuhang district of
Hangzhou (China).
Besluit: 1. In te stemmen met het verslag "Evaluatie
verzustering Weert met Yuhang district of
Hangzhou" dat betrekking heeft op de periode
2015-2018.
2. De bijgevoegde verzusteringsovereenkomst
opnieuw te tekenen op 9 mei 2018.

3. De gemeenteraad via de TiLS-lijst te informeren.
Zie:

1405

17 april 2018
(BW180417-11)

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1404.pdf

Aanvullende financiering instroom leerlingen AZC.
Besluit: 1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief van 10
april 2018 afkomstig van Stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs Weert.
2. In te stemmen met aanvullende financiering
voortgezet onderwijs als gevolg van de extra
instroom alleenstaande minderjarige
vreemdelingen als bewoners AZC in het tweede
kwartaal van 2018 onder voorbehoud dat de
COA gelden toereikend zijn.
3. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde
concept-brief aan de stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs Weert.
Zie:

1406

1 mei 2018
(BW180501-12)

 Subsidie aanvraag publicatie Weert Parel van de
Heide in de 19e eeuw.
Besluit: 1. Af te wijzen subsidie voor de publicatie Weert
Parel van de Heide in de 19e eeuw.
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.
Zie:

1407

8 mei 2018
(BW180508-02)

8 mei 2018
(BW180508-06)

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1406.pdf

 Ontgronding bosstrook Centrale Zandwinning
(CZW).
Besluit: 1. Met het toestaan van de ontgronding en
herinrichting van een bosstrook door de Centrale
Zandwinning (CZW), gelegen nabij de
Heihuisweg in te stemmen middels een
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure);
2. Met de ontwerp omgevingsvergunning
(uitgebreid) voor het toestaan van de
ontgronding en herinrichting van een bosstrook
door de Centrale Zandwinning (CZW), gelegen
nabij de Heihuisweg in te stemmen;
3. Met de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen in te stemmen.
Zie:

1408

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1405.pdf

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1407.pdf

 Kwaliteitsrapportages Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) en Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT).
Besluit: 1. Kennis te nemen van de kwaliteitsverantwoording
van de BAG en de BGT.
2. De raad te informeren over de
kwaliteitsverantwoording van de BAG en de BGT
middels de TILS.

Zie:

1409

15 mei 2018
(BW180515-02)

 Vervangen boom Fatimalaan 8.
Besluit: 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief
aan de heer Pijs over de vervanging van een
boom aan de Fatimalaan 8.
2. De gemeenteraad te informeren via de Tils-lijst.
Zie:

1410

15 mei 2018
(BW180515-03

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1408.pdf

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1409.pdf

 Seniorenbeleid.
Besluit: 1. Kennis te nemen van het door de Seniorenkoepel
voorgestelde seniorenbeleid voor 2018 en
volgende jaren;
2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief;
3. De raadsleden te informeren via de Tils-lijst.
Zie:

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1410.pdf

