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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1545 22 oktober 2019

(BW191022-02)

Groot onderhoud en aanpassen schoolgebouwen 
en gemeentelijke gebouwen ten behoeve van 
kinderopvang.

Besluit:  In te stemmen met verrekening 
vergoedingsbedragen groot onderhoud en 
aanpassen gebouwen voor:
1. Onderwijsgebouwen waarin ruimten ten behoeve 

van kinderopvang of derden beschikbaar worden 
gesteld.

2. Onderwijsgebouwen die onderdeel uitmaken van 
een multifunctionele accommodatie waarvan de 
gemeente eigenaar is of de gemeente een 
locatie huurt en beschikbaar stelt ten behoeve 
van onderwijs.

3. Kinderopvanglocaties waarvan de gemeente 
eigenaar is.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1545-DJ-754812-over-
Groot-onderhoud-en-aanpassen-schoolgebouwen-en-
gemeentelijke-gebouwen-ten-behoeve-van-
kinderopvang.pdf 

1546 22 oktober 2019

(BW191022-07)

Bestemmingsplan Mollenakkersteeg 1.
Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 

'Mollenakkersteeg 1' en het ontwerpraadsbesluit 
in te stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het ontwerp 
bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1 in te 
stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1546-DJ-823542-over-
Bestemmingsplan-Mollenakkersteeg-1.pdf 

1547 22 oktober 2019

(BW191022-08)

Machtiging procesvertegenwoordiging ambtenaren 
gemeente Weert.

Besluit:  1. Medewerkers opgenomen in onderstaande lijst 
aan te merken als procesvertegenwoordiger van 
de gemeente Weert met een doorlopende 
machtiging;

2. Het besluit inzake procesvertegenwoordiging d.d. 
19-09-2017 als vervallen te beschouwen vanaf 
de datum van dit collegebesluit.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1547-DJ-842293-over-
Machtiging-procesvertegenwoordiging-ambtenaren-
gemeente-Weert.pdf 

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1545-DJ-754812-over-Groot-onderhoud-en-aanpassen-schoolgebouwen-en-gemeentelijke-gebouwen-ten-behoeve-van-kinderopvang.pdf
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https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1547-DJ-842293-over-Machtiging-procesvertegenwoordiging-ambtenaren-gemeente-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1546-DJ-823542-over-Bestemmingsplan-Mollenakkersteeg-1.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1546-DJ-823542-over-Bestemmingsplan-Mollenakkersteeg-1.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1546-DJ-823542-over-Bestemmingsplan-Mollenakkersteeg-1.pdf


1548 29 oktober 2019

(BW191029-11)

Ontwerpbestemmingsplan 'Diesterbaan 49'.

Besluit:  1. Met het ontwerpbestemmingsplan 'Diesterbaan 
49'en het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het 
ontwerpbestemmingsplan 'Diesterbaan 49' door 
het ter inzage leggen van het ontwerpplan in te 
stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1548-DJ-863710-over-
Ontwerpbestemmingsplan-Diesterbaan-49.pdf 

1549 05 november 2019

(BW191105-04)

Opheffen geheimhouding collegebesluiten.

Besluit:  1. De door het college eerder opgelegde 
geheimhouding op college voorstellen of bij 
collegevoorstellen behorende bijlagen 
overeenkomstig de lijst in dit voorstel op grond 
van artikel 55 Gemeentewet op te heffen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1549-DJ-837782-over-
Opheffen-geheimhouding-collegebesluiten.pdf 

1550 19 november 2019

(BW191119-06)

Ontwerp bestemmingsplan 'Woongebieden 2019’.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 
'Woongebieden 2019'en het ontwerp 
raadsbesluit in te stemmen.

2. Met de Planschadeovereenkomst Boshoverweg 
51 - Vrakkerstraat in te stemmen.

3. Met de Anterieure en planschadeovereenkomst 
Heerlijkheidlaan 2 in te stemmen.

4. Met het opstarten van de inspraakprocedure 
door het ter inzage leggen van het ontwerp 
bestemmingsplan in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1550-DJ-876941-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Woongebieden-2019.pdf 

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1550-DJ-876941-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Woongebieden-2019.pdf
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https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1549-DJ-837782-over-Opheffen-geheimhouding-collegebesluiten.pdf
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https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-08-1548-DJ-863710-over-Ontwerpbestemmingsplan-Diesterbaan-49.pdf

