Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 6 februari 2019
Nr.
1463

B&W-besluit
27 november 2018
(BW181127-02)

Onderwerp en genomen besluit
Verkoop wijkgebouw De Spil.
Besluit: 1- In te stemmen met de verkoop van wijkgebouw
De Spil.
2- De huidige gebruikers te informeren middels
bijgevoegde brief.
3- De wijkraad te informeren middels bijgevoegde
brief.
Zie:

1464

4 december 2018
(BW181204-04)

Transformatie Open Inloop en subsidie 2019
Stichting MET GGZ en Stichting Pedagogisch
Sociaal Werk Midden-Limburg.
Besluit: 1. De Beleidsnotitie Transformatie Open Inloop vast
te stellen.
2. Voor 2019 een subsidie te verlenen aan Stichting
MET ggz van maximaal € 85.290,- conform
bijgevoegde conceptbeschikking.
3. Voor 2019 een subsidie te verlenen aan Stichting
Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg van
maximaal € 22.471,- conform bijgevoegde
conceptbeschikking.
Zie:

1465

4 december 2018
(BW181204-09)

4 december 2018
(BW181204-11)

11 december 2018
(BW181211-00)

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1465.pdf

Internet St. Annamolen Keent.
Besluit: Een bedrag van € 1.200,-- beschikbaar te stellen
voor de aanleg van internet St. Annamolen Keent.
Zie:

1467

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1464.pdf

 Maatschappelijke opvang 2019 en subsidie
Zelfregiecentrum.
Besluit: 1. Het Afsprakenkader 2019 betreffende de flexibele
maatschappelijke opvang vast te stellen;
2. De gemeente Venlo te verzoeken om de kosten
voor de flexibele maatschappelijke opvang 2019,
in totaal € 485.287,- beschikbaar te stellen,
vanuit de Rijksmiddelen die zij als
centrumgemeente voor deze taak ontvangen
door middel van bijgevoegde conceptbrief;
3. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum
Weert voor de flexibele maatschappelijke
opvang 2019 van maximaal € 328.207,- conform
bijgevoegde conceptbeschikking;
4. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum
Weert voor 2019 van maximaal € 150.000,- voor
activerende inloop en innovatieve dagbesteding,
conform bijgevoegde conceptbeschikking;
5. De raad in kennis te stellen via de TILS-lijst.
Zie:

1466

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1463.pdf

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1466.pdf

 Ontwerp bestemmingsplan 'Bergerothweg 81A en
81B' Stramproy.
Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Bergerothweg
81A en B1B Stramproy'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:
1468

18 december 2018
(BW181218-07)

 Evaluatie Omvormingsfonds 2017.
Besluit: 1. In te stemmen met de evaluatie
Omvormingsfonds 2017.
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.
Zie:

1469

18 december 2018
(BW181218-09)

18 december 2018
(BW181218-10)

18 december 2018
(BW181218-12)

18 december 2018
(BW181218-15)

18 december 2018
(BW181218-22)

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1471.pdf

 Evaluatie cameratoezicht 2018.
Besluit: Kennis te nemen van het rapport Evaluatie
Cameratoezicht 2018.
Zie:

1473

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1470.pdf

 Hulp bij het huishouden addendum II.
Besluit: Bijgaand addendum II op de bestaande
Communicatie-, Overleg- en
Besluitvormingsovereenkomst van 5 juli 2012 en de
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2012 aan te gaan.
Zie:

1472

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1469.pdf

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
gemeente Weert, januari 2019.
Besluit: 1. Bijgaande Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling januari 2019 voor
medewerkers van de gemeente Weert vast te
stellen en het besluit tot vaststelling van de
meldcode uit 2013 in te trekken.
2. Bijgaand Implementatieplan verbeterde
meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling gemeente Weert januari
2019 vast te stellen.
3. De meldcode van toepassing te verklaren op alle
medewerkers die werkzaam zijn in het kader van
de Leerplichtwet 1969 en medewerkers met
direct klantcontact die in dit verband aan
inwoners begeleiding of een andere wijze van
ondersteuning bieden.
Zie:

1471

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1468.pdf

 Werkgeversconstructie Risse Groep.
Besluit: In te stemmen met de financiële consequenties die
de wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor
deelnemers aan de werkgeversconstructie van De
Risse met zich meebrengt.
Zie:

1470

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1467.pdf

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1472.pdf

 Subsidieregeling burgerinitiatieven Weert 2017.
Besluit: 1. De subsidieregeling burgerinitiatieven 2017 tot
en met 31 december 2019 te verlengen.
2. Voor het jaar 2019 een subsidieplafond van
vooralsnog €45.250,00 op te nemen, onder
voorbehoud van instemming door de
gemeenteraad in december 2018 met de
overheveling van het restantbudget
burgerinitiatieven in de slotwijziging 2018.
3. Subsidieregeling en subsidieplafond op de
voorgeschreven wijze bekend te maken.
4. In 2019 een voorstel voor de gemeenteraad voor
te bereiden voor een nieuwe (verbrede) regeling

conform wens uit het Programma 2018-2022
'Weert in verbinding'.
5. De raadsleden te informeren via de TILS-lijst.
Zie:
1474

18 december 2018
(BW181218-26)

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1473.pdf

 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2020.
Besluit: 1. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 2020 vast te stellen.
2. Het uitvoeringsprogramma ter kennisname voor
te leggen aan de gemeenteraad.
Zie:

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/terinzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1474.pdf

