Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 25 september 2019

Nr.

B&W-besluit

1518

11 juni 2019
(BW190611-02)

Onderwerp en genomen besluit
Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 20192023.
Besluit: In te stemmen met het “Uitvoeringsdocument
Combinatiefuncties 2019-2023”.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1518-DJ-755542-overUitvoeringsdocument-Combinatiefuncties-20192023.pdf

1519

18 juni 2019
(BW190618-11

 Evaluatie Samenwerking Midden-Limburg (SML).
Besluit: 1. Kennis te nemen van het eindrapport
ontwikkelgerichte evaluatie SML "Hoe werkt
het samen?".
2. Onder voorwaarde van nadere onderbouwing te
kiezen voor optie 3 'SML 2.0" conform
oplegnotitie.
3. In te stemmen met bijgaande concept-brief.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1519-DJ-761563-overEvaluatie-Samenwerking-Midden-Limburg-SML.pdf

1520

18 juni 2019
(BW190618-03)

 Evaluatie kermis 2018.
Besluit: 1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie
kermis.
2. In te stemmen met de nieuw opgestelde
algemene voorwaarden.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1521-DJ-727123-overSubsidie-2018-Stichting-Algemeen-MaatschappelijkWerk-Midden-Limburg.pdf

1521

18 juni 2019
(BW190618-04)

 Subsidie 2018 Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.
Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het
jaarverslag 2018;
2. De subsidie voor het jaar 2018 definitief vast te
stellen op € 619.289,- conform bijgevoegde
conceptbeschikking ;
3. De subsidie voor cliëntondersteuning 2018
definitief vast te stellen op €29.012,- en het
teveel betaalde subsidievoorschot, zijnde
€ 13.618,- terug te vorderen, conform
bijgevoegde conceptbeschikking.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1521-DJ-727123-overSubsidie-2018-Stichting-Algemeen-MaatschappelijkWerk-Midden-Limburg.pdf

1522

25 juni 2019
(BW190625-02)

 Experimenteerruimte.
Besluit: 1) Kennis te nemen van bijgevoegd conceptprojectplan Experimenteerruimte; Regeling
gemeente Weert.
2) Op basis hiervan een aanvraag subsidie in te
dienen bij de provincie Limburg.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1522-DJ-759396-overExperimenteerruimte.pdf
1523

25 juni 2019
(BW190625-02)

 Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
Besluit: 1. De subsidieregeling Burgerinitiatieven Weeft
2019 vast te stellen
2. De vastgestelde regeling te publiceren.
3. De raad via de TILS-lijst te informeren over het
besluit.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1523-DJ-759396-overSubsidieregeling-Burgerinitiatieven-Weert-2019.pdf

1524

25 juni 2019
(BW190625-02)

 Herijking subsidie stedelijke ontwikkeling Weert.
Besluit: Van de beschikking herijking subsidie stedelijke
ontwikkeling Weert kennis te nemen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1524-DJ-761802-overHerijking-subsidie-stedelijke-ontwikkeling-Weert.pdf

1525

25 juni 2019
(BW190625-02)

 Verwerving Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo
begeleiding 2020.
Besluit: 1. Aanbieders een schriftelijk voorstel voor te
leggen om de uitvoeringsovereenkomsten 2019
voor Gespecialiseerde Jeugdhulp, Crisishulp
Jeugd en Wmo begeleiding voor de duur van één
(1) jaar, dus voor het jaar 2020, te verlengen
overeenkomstig de optie tot verlenging uit de
uitvoeringsovereenkomsten (Bijlage 1);
2. De indexering voor het contractjaar 2020 vast te
stellen op 2,1 %;
3. De voor het contractjaar 2020 geldende tarieven
vast te stellen op de per aanbieder
overeengekomen tarieven voor het contractjaar
2019 vermeerderd met indexering conform
beslispunt 2, met uitzondering van het Wmo
tarief "Vervoer regulier retourrit" (Productcode
08A03), waarvoor in de tarievenlijst voor het
jaar 2020 een aangepast tarief wordt
voorgesteld van € 11,97 exclusief indexering;
4. Voor aanbieders waarmee voor het contractjaar
2019, via de escalatieprocedure, afwijkende
afspraken zijn gemaakt, als uitgangspunt ook de
overeengekomen tarieven 2019 + (plus)
indexering, vast te stellen tenzij andere
afspraken noodzakelijk zijn;
5. Het producten- en dienstenboek
Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg
West 2020 vast te stellen en als nieuwe bijlage
toe te voegen aan de te verlengen uitvoeringsovereenkomst waardoor deze hiervan onderdeel
gaat uitmaken (Bijlage 2);
6. Het producten- en dienstenboek Wmo
begeleiding Midden-Limburg West 2020 vast te
stellen en als nieuwe bijlage toe te voegen aan
de te verlengen uitvoeringsovereenkomst
waardoor deze hiervan onderdeel gaat uitmaken
(Bijlage 3);
7. Het producten- en dienstenboek Crisishulp Jeugd
2020 vast te stellen en als nieuwe bijlage toe te
voegen aan de te verlengen
uitvoeringsovereenkomst waardoor deze hiervan
onderdeel gaat uitmaken (Bijlage 4);
B. De tarievenlijst Jeugdhulp Midden-Limburg West
2020 vast te stellen (Bijlage 5);

9. De tarievenlijst Wmo begeleiding MiddenLimburg west 2020 vast te stellen (Bijlage 6);
10. De uitvoeringsovereenkomsten, inclusief
productenboeken, en tarievenlijsten vrij te
geven voor publicatie in Negometrix ten
behoeve van inschrijving door nieuwe (nog niet
gecontracteerde) aan bieders ;
11. Het kader Midden-Limburg West voor
onderhandeling en beoordeling van de
verlenging en n¡euwe inschrijvingen voor de
producten en diensten voor Jeugdhulp en Wmo
begeleiding 2020 vast te stellen (Bijlage 7);
12. De portefeuillehouder Wmo begeleiding en de
portefeuillehouder Jeugdhulp mandaat te
verlenen voor de escalatieprocedure;
13. Met ingang van de dag na datum publicatie,
aan de regionaal inkoopadviseur Jeugdhulp en
Wmo, verbonden aan het regionaal
verwervingsteam Midden Limburg West,
verleende mandaat en volmacht tevens te
verlenen aan diens vervanging (O. Ramos
Antonio, A.H. Poell, en J. Brouwer), met
aansluitende publicatie in het digitale
gemeenteblad en plaatsing op overheid.ni bij
decentrale regelgeving;
14. Het verder toe te staan van buiten contractuele
plaatsingen voor Gespecialiseerde Jeugdhulp en
Crisishulp Jeugd, wanneer dit op grond van het
woonplaatsbeginsel noodzakelijk is;
15. Vanaf het contractjaar 2020 het besluit
mandaat, machtiging en volmacht te verlenen
conform bijgaand conceptbesluit “Mandaat,
machtiging en volmacht voor contractmanager
en hun vervangers", met aansluitende publicatie
in het digitale gemeenteblad en plaatsing op
overheid.nl bij decentrale regelgeving (Bijlage
8);
16. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet,
juncto artikel 10, 2e lid onder b en g van de Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB)
geheimhouding voor de resterende looptijd van
de onderliggende basisovereenkomsten op te
leggen ten aanzien van bijlage 7
(beoordelingskader MLW 2020 uit beslispunt
11);
17. Besluiten om het collegevoorstel met bijlagen
op de TILS-lijst van de raad te zetten, met
uitzondering van bijlage 7.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1525-DJ-762876-overVerwerving-Gespecialiseerde-Jeugdhulp-en-Wmobegeleiding-2020.pdf
1526

25 juni 2019
(BW190625-02)

 Regeling voor het wijzigen van enkele
subsidieregelingen.
Besluit: De bijgaande regeling voor het wijzigen van enkele
subsidieregelingen vast te stellen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1526-DJ-763168-overRegeling-voor-het-wijzigen-van-enkelesubsidieregelingen.pdf

1527

2 juli 2019

Begrotingsbrief 2020 en brief Gemeenschappelijk

(BW190702-02)

Financieel Toezichtkader 2020 van Gedeputeerde
Staten van Limburg.
Besluit: Kennis te nemen van de begrotingsbrief 2O2O en
de brief Gemeenschappelijk Financieel
Toezichtkader 2020 van Gedeputeerde Staten van
Limburg.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1527-DJ-726462-overBegrotingsbrief-2020-en-brief-GemeenschappelijkFinancieel-Toezichtkader-2020-van-GS-van-Limburg.pdf

1528

2 juli 2019
(BW190702-06)

Bestemmingsplan 'Diesterbaan 6'.
Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Diesterbaan
6' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
2. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
3. 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-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1528-DJ-764279-overBestemmingsplan-Diesterbaan-6.pdf

1529

2 juli 2019
(BW190702-07)

Beslissing op bezwaar dhr. P. Ramaekers Stichting
Maatschappelijke Raad Weert i.o.
Besluit: 1. Het bezwaarschrift tegen de subsidieweigering
voor het initiatief Maatschappelijke Raad Weert
ongegrond te verklaren conform bijgaande
concept beschikking.
2. Dhr. P. Ramaekers schriftelijk te informeren door
middel van bijgevoegde concept beslissing op
bezwaar.
3. De raad via de TILS-lijst informeren over het
besluit.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1529-DJ-764749-overBeslissing-op-bezwaar-dhr-P-Ramaekers-StichtingMaatschappelijke-Raad-Weert-i-o.pdf

1530

2 juli 2019
(BW190702-10)

Notitie onderwijsbeleid 2019.
Besluit: 1. De notitie onderwijsbeleid 2019 vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de Gelijke Kansen Alliantie
Agenda.
3. Wethouder Gabriëls te mandateren voor
ondertekening van deelname aan de Gelijke
Kansen Alliantie.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1530-DJ-765135-overNotitie-onderwijsbeleid-2019.pdf

1531

9 juli 2019
(BW190709-02)

1532

9 juli 2019
(BW190709-04)

Intern Controle Plan 2019.
Besluit: Het "Intern Controle Plan 2019" vast te stellen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1531-DJ-721249-overIntern-Controle-Plan-2019.pdf
Muntcomplex, ruiling eigendommen en vestiging
opstalrechten.
Besluit: 1. In te stemmen met bijgevoegde concept akte
van ruiling
2. In te stemmen met bijgevoegde concept akte
vestiging van opstalrecht.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1532-DJ-740874-overMuntcomplex-ruiling-eigendommen-en-vestiging-

opstalrechten.pdf
1533

9 juli 2019
(BW190709-05)

Jaarverslag VTH 2018.
Besluit: 1. het jaarverslag afdeling VTH 2018 vast te
stellen.
2. het jaarverslag ter kennis te brengen aan de
gemeenteraad via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1533-DJ-758805Jaarverslag-afdeling-VTH-2018.pdf

1534

9 juli 2019
(BW190709-13)

Ontwerp bestemmingsplan Burgemeester
Smeijersweg.
Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan
'Burgemeester Smeijersweg' en het
ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
2. Met het in procedure brengen van het ontwerp
bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg'
in te stemmen.
3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1534-DJ-772225-overOntwerp-bestemmingsplan-BurgemeesterSmeijersweg.pdf

1535

13 augustus 2019
(BW190813-08)

Vastgestelde begroting 2020 inclusief
meerjarenraming 2021-2023 Gemeenschappelijke
Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg
Noord (GR RUD LN).
Besluit: 1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting
2020;
2. de gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1535-DJ-784139-overVastgestelde-begroting-2020-inclusiefmeerjarenraming-2021-2023-GR-RUD-LN.pdf

1536

20 augustus 2019
(BW190820-04)

Subsidievaststelling Inloop GGZ 2018.
Besluit: De subsidie aan MET ggz voor de Inloop GGZ 2018
definitief vast te stellen op € 82.806,- conform
bijgevoegde conceptbeschikking.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1536-DJ-761328-overSubsidievaststelling-Inloop-GGZ-2018.pdf

1537

20 augustus 2019
(BW190820-06)

Organisatiebesluit gemeente Weert 2019.
Besluit: Het Organisatiebesluit gemeente Weert 2019 vast
te stellen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1537-DJ-780580-overOrganisatiebesluit-gemeente-Weert-2019.pdf

1538

20 augustus 2019
(BW190820-10)

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018.
Besluit: 1. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2018 (bijlage 1) vast te stellen;
2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2018 te publiceren op
www.waarstaatjegemeente.nl.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1538-DJ-801354-overClientervaringsonderzoek-Wmo-2018.pdf

1539

27 augustus 2019
(BW190827-02)

Jaarverantwoording SML 2018.
Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording SML
2018.
2. In te stemmen met het verzoek van SML om
haar exploitatie-overschot 2018 ad € 9.998,- te
storten in de SML-voorziening.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1539-DJ-786787-overJaarverantwoording-SML-2018.pdf

1540

27 augustus 2019
(BW190827-05)

Overbruggingscontract Medipoint voor Wmohulpmiddelen in 2020.
Besluit: 1. Een overbruggingscontract Wmo-hulpmiddelen
van 1 maart 2020 tot l december 2020 met
Medipoint aan te gaan, conform bijlage 1;
2. Af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-06-1540-DJ-801633-overOverbruggingscontract-Medipoint-voor-Wmohulpmiddelen-in-2020.pdf

