Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 19 december 2018
Nr.
1449

B&W-besluit

Onderwerp en genomen besluit

9 oktober 2018

 Subsidie 2019 Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.
Besluit: 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 concept-beschikking.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1449.pdf

(BW181009-02)

1450

9 oktober 2018
(BW181009-05)

 Maatschappelijke opvang.
Besluit: 1. De subsidie aan het Zelfregiecentrum voor de
uitvoering van de flexibele maatschappelijke
opvang 2017 vast te stellen op € 305.779;
2. De totale kosten voor maatschappelijke opvang
in 2017 vast te stellen op € 399.322,22;
3. De totale kosten voor maatschappelijke opvang
in 2016 vast te stellen op € 422.676,29;

Zie:
1451

9 oktober 2018
(BW181009-07)

1452

9 oktober 2018
(BW181009-13)

1453

9 oktober 2018
(BW181009-15)

4. Het overschot over beide jaren gezamenlijk, te
weten € 21.467,49 terug te betalen aan de
centrumgemeente Venlo.
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1450.pdf

 Resultaten regionaal woningmarktonderzoek.
Besluit: 1. Van de resultaten van het regionaal
woningmarktonderzoek, met als onderdeel het
lokale woningmarktonderzoek, kennis te nemen.
2. Vooruitlopend op de vaststelling van de
Structuurvisie op de uitkomsten van het
onderzoek te anticiperen.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1451.pdf
 Verkoop perceel en opstallen gelegen te
Bergerothweg 34.
Besluit: 1. In te stemmen met de verkoop van de
onroerende zaak gelegen aan de Bergerothweg
34.
2. De gemeenteraad te informeren over de verkoop.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1452.pdf
 Ontwerp bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en
73'.
Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Leukerstraat
47 en 73' en het ontwerp raadsbesluit in te
stemmen.
2. Met het opstarten van het inspraakprocedure
door het ter inzage leggen van het ontwerp plan
in te stemmen.

Zie:

3. Met de planschadeovereenkomsten in te
stemmen.
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-

inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1453.pdf
1454

23 oktober 2018
(BW181023-05)

 Algemeen Maatschappelijk Werk.
Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het
jaarverslag 2017;
2. De subisidie 2017 definitief vast te stellen op €
577.187,- conform bijgevoegde conceptbeschikking;

Zie:
1455

23 oktober 2018
(BW181023-06)

1456

23 oktober 2018
(BW181023-05)

1457

30 oktober 2018
(BW181030-11)

 Huishoudelijke hulp Franciscus Hospice 2018.
Besluit: Een subsidie van €20.000,- te verlenen en direct vast
te stellen voor het jaar 2018 aan Stichting Land
van Horne ten behoeve van de huishoudelijke
hulp in het Franciscus Hospice conform bijgaande
conceptbeschikking.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1455.pdf
 Rectificatie antwoordbrief 14 juni 2018 uitweg
Ambachtenhof.
Besluit: 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief
aan de Wijkraad Rond de Kazerne.
2. De gemeenteraad te informeren via de Tils-lijst.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1456.pdf
Evaluatie SML.
Besluit: In te stemmen met bijgaande brief aan de voorzitter
van SML.
Zie:

1458

2 oktober 2018
(BW181002-05)

6 november 2018
(BW181106-08)

13 november 2018
(BW181113-03)

1461

20 november 2018
(BW181120-14)

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1458.pdf

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017.
Besluit: 1. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2017 (bijlage 1) vast te stellen;
2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek
te publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl.
Zie:

1460

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1457.pdf

Nadere regels betreffende standplaatsen en
beleidsregels betreffende standplaatsen voor
consumptie-ijs en oliebollen.
Besluit: 1. Nadere regels betreffende standplaatsen vast te
stellen.
2. Beleidsregels betreffende standplaatsen voor
consumptie-ijs en oliebollen vast te stellen.
Zie:

1459

3. In te stemmen met de nieuwe regeling ‘Externe
projectmiddelen 2018'.
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1454.pdf

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1459.pdf

 Inschrijfprocedure voor de verkoop van het
complex Poort van Limburg.
Besluit: In te stemmen met het opstarten van een
inschrijfprocedure ten behoeve van de verkoop van
het complex Poort van Limburg.
Zie:
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1460.pdf
 Toezegging tijdens behandeling begroting 2019.
Besluit: In te stemmen met het oorspronkelijk overzicht van
prioriteiten 2019.
Zie:

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-

inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1461.pdf
1462

20 november 2018
(BW181120-11)

 Verevening Jeugdhulp 2017.
Besluit: Instemmen met de verevening Jeugdhulp 2017.
Zie:

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1462.pdf

