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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1500 26 maart 2019

(BW190326-03)

Paraplubestemmingsplan 'Geitenhouderijen'.
Besluit:  Met het opstellen van een paraplubestemmingsplan 

ten behoeve van de geitenhouderijen in te 
stemmen als vervolg op het genomen 
voorbereidingsbesluit.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1500-DJ-670347-over-
Paraplubestemmingsplan-Geitenhouderijen.pdf 

1501 26 maart 2019

(BW190326-06)

Ontwerp bestemmingsplan Grotesteeg 9a.
Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Grotesteeg 

9a' 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-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1501-DJ-695488-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Grotesteeg-9a.pdf 

1502 26 maart 2019

(BW190326-09)

Evaluatie Kiezen met Visie.
Besluit:  1. Kennis te nemen van de evaluatie Kiezen met 

Visie.
2. Akkoord te gaan met de verwerking van de 

mutaties in de 1e Bestuursrapportage 2019.
3. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1502-DJ-703366-over-
Evaluatie-Kiezen-met-Visie.pdf 

1503 2 april 2019

(BW190402-02)

Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single 
Information Audit (ENSIA) 2018.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31 
maart 2019 de beheersmaatregelen van de 
Digid aansluitingen voldoen aan de normen, 
waarbij opgemerkt wordt dat er een 
verbeterplan is vastgesteld t.a.v. DigiD Digitaal 
Loket Gemeente Weert (bijlage 7).

2. De Collegeverklaring Eenduidige Normatiek en 
Single Information Audit (ENSIA) 2018, waarin 
dit is vastgelegd, te ondertekenen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1503-DJ-654650-over-
Collegeverklaring-Eenduidige-Normatiek-Single-
Information-Audit-ENSIA-2018.pdf 

1504 2 april 2019

(BW190402-12)

Evaluatie vuurwerk jaarwisseling 2018 - 2019.
Besluit:  1. Kennis te nemen van de evaluatie vuurwerk 

jaarwisseling 2018 – 2019.
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1504-DJ-698605-over-
Evaluatie-vuurwerk-jaarwisseling-2018-2019.pdf 

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1500-DJ-670347-over-Paraplubestemmingsplan-Geitenhouderijen.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1500-DJ-670347-over-Paraplubestemmingsplan-Geitenhouderijen.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1500-DJ-670347-over-Paraplubestemmingsplan-Geitenhouderijen.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1504-DJ-698605-over-Evaluatie-vuurwerk-jaarwisseling-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1504-DJ-698605-over-Evaluatie-vuurwerk-jaarwisseling-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1504-DJ-698605-over-Evaluatie-vuurwerk-jaarwisseling-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1503-DJ-654650-over-Collegeverklaring-Eenduidige-Normatiek-Single-Information-Audit-ENSIA-2018.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1503-DJ-654650-over-Collegeverklaring-Eenduidige-Normatiek-Single-Information-Audit-ENSIA-2018.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1503-DJ-654650-over-Collegeverklaring-Eenduidige-Normatiek-Single-Information-Audit-ENSIA-2018.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1502-DJ-703366-over-Evaluatie-Kiezen-met-Visie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1502-DJ-703366-over-Evaluatie-Kiezen-met-Visie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1502-DJ-703366-over-Evaluatie-Kiezen-met-Visie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1501-DJ-695488-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Grotesteeg-9a.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1501-DJ-695488-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Grotesteeg-9a.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-04-1501-DJ-695488-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Grotesteeg-9a.pdf


1505 2 april 2019

(BW190402-14)

Klanttevredenheid Omnibuzz 2018.
Besluit:  1. Kennis te nemen van de resultaten van het 

klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz;
2. De raad te informeren via de Tils lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1505-DJ-700566-over-
Klanttevredenheid-Omnibuzz-2018.pdf 

1506 2 april 2019

(BW190402-04)

Toekomstbestendige voorzieningen voor ouderen.
Besluit:  1. De projectopdracht 'Toekomstbestendige 

voorzieningen voor ouderen' aan Punt Welzijn 
vast te stellen;

2. Een aanvullende subsidie van maximaal 
€29.425,- aan Punt Welzijn te verlenen, conform 
bijgevoegde begroting, voor de uitvoering van 
de projectopdracht conform bijgaande concept-
beschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1506-DJ-681782-over-
Toekomstbestendige-voorzieningen-voor-ouderen.pdf 

1507 16 april 2019

(BW190416-09)

Jaarplan 2019 Aanvalsplan armoede 2018-2020.
Besluit:  1. Het jaarplan 2019 Aanvalsplan armoede 2018 -

2020 vast te stellen.
2. De raad te informeren middels de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1507-DJ-708671-over-
Jaarplan-2019-Aanvalsplan-armoede-2018-2020.pdf 

1508 16 april 2019

(BW190416-06)

Wijzigingen subsidieregelingen.
Besluit:  1. De Ontwerpregeling tot wijziging van enkele 

subsidieregelingen, conform bijlage vast te 
stellen.

2. Een inspraakprocedure op maat vast te stellen, 
zoals in dit voorstel opgenomen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1508-DJ-705384-over-
Wijzigingen-subsidieregelingen.pdf 

1509 30 april 2019

(BW190430-02)

Subsidievaststelling inrichting Huis van Nicolaas.
Besluit:  1. De aan Stichting Huis van Nicolaas verleende 

subsidie ten behoeve van de inrichting van het 
Huis van Nicolaas 2018-2022 vast te stellen op 
een totaalbedrag van € 30.000,- volgens 
bijgevoegde conceptbeschikking.

2. Kennis te nemen van bijgevoegd inhoudelijk en 
financieel evaluatieverslag.

3. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1509-DJ-705698-over-
Vastsstelling-subsidie-Huis-van-Nicolaas.pdf 

1510 30 april 2019

(BW190430-11)

Implementatie Omgevingswet.
Besluit:  1. In te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak 

om te komen tot de implementatie van de 
Omgevingswet voor de gemeente Weert.

2. De Gemeenteraad te informeren via de TILS-
lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-04-1510-DJ-725620-over-
Implementatie-Omgevingswet.pdf 
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