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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1475 15 januari 2019

(BW190115-03)

 Ontwerpbestemmingsplan 'Industriekade 32-34 
en 35'.

Besluit:  1. Met het ontwerpbestemmingsplan 'Industriekade 
32-34 en 35' en het ontwerpraadsbesluit in te 
stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het 
ontwerpbestemmingsplan 'Industriekade 32-34 
en 35' in te stemmen.

3. Met de anterieure en planschadeovereenkomst in 
te stemmen.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1475.pdf 

1476 22 januari 2019

(BW190122-03)

 Koersdocument Preventie Leudal, Nederweert, 
Weert.

Besluit:  Het Koersdocument Preventie Leudal, Nederweert, 
Weert vast te stellen.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1476.pdf 

1477 22 januari 2019

(BW190122-04)

 Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 
2019.

Besluit:  1. Per 1 januari 2019 een profielprijs voor hulp bij 
het huishouden van € 3.114,54 per cliënt per 
jaar vast te stellen;

2. Per 1 januari 2019 een uurtarief van € 27,00 
vast te stellen voor de diensten hulp bij het 
huishouden die in uren worden vergoed, 
namelijk de producten met als resultaat 
“maaltijden” en/of “thuis zorgen voor 
minderjarige kinderen”;

3. Bij een eventuele structurele loonsverhoging in 
2019 als gevolg van een nieuwe cao Verpleeg- 
en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), de 
profielprijzen en uurtarieven te verhogen met 
hetzelfde percentage als deze structurele 
loonsverhoging per eerstvolgende volledige 
facturatieperiode na ingangsdatum 
loonsverhoging cao, waarbij deze 
tariefsverhoging plaatsvindt in de vorm van een 
nabetaling; 

4. Over te gaan tot een toeslag van 3,5% op de 
productie in de facturatieperioden 11, 12 en 13 
in 2018, ter compensatie van de cao-loonstijging 
vanaf 1 oktober 2018;

5. Aanbieders te informeren middels bijgaande 
concept-brieven.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1477.pdf  

1478 29 januari 2019

(BW190129-10)

 Kadernota 2020 RUD Limburg Noord.
Besluit:  1. Kennis te nemen van de vastgestelde Kadernota 

2020.
2. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
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inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1478.pdf 

1479 29 januari 2019

(BW190129-12)

 Decembercirculaire 2018 Gemeentefonds voor de 
jaren 2018 t/m 2022.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de gevolgen van de 
Decembercirculaire 2018 Gemeentefonds voor 
de jaren 2018 t/m 2022.

2. De gevolgen van de Decembercirculaire 2018 
voor het jaar 2018 mee te nemen in de 
Jaarrekening 2018 en de bestemming van het 
jaarrekeningresultaat 2018 en de gevolgen voor 
de jaren 2019 t/m 2022 in de 1e 
tussenrapportage 2019.

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

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1479.pdf 

1480 29 januari 2019

(BW190129-14)

 Uitvoeringsprogramma VTH 2019.
Besluit:  1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 (UP 2019) 

inclusief het deel van de RUD Limburg Noord 
vast te stellen.

2. In te stemmen met het in de RUD inbrengen van 
de basistaken milieu, de specialistische taken 
met accent milieu, de taken betreffende de 
voormalige provinciale inrichtingen en de 
milieutaken betreffende de niet RUD-
inrichtingen.

3. Het UP 2019 ter kennis te brengen van de 
gemeenteraad via de TILS-lijst.

Opmerking:  Aandacht voor communicatie, persbericht uit 
laten gaan.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1480.pdf 

1481 29 januari 2019

(BW190129-24)

 Evaluatie parkeerterrein WoZoCo Hushoven.
Besluit:  De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te 

informeren over de parkeerproblematiek bij het 
parkeerterrein de Stoof gelegen bij woon-
zorgcomplex Hushoven.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1481.pdf 

1482 29 januari 2019

(BW190129-22)

 Tweede voortgangsrapportage programma 
stedelijke ontwikkeling.

Besluit:  Met de tweede voortgangsrapportage van het 
programma stedelijke ontwikkeling in te stemmen.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1482.pdf 

1483 5 februari 2019

(BW190205-04)

Verharden Kruisbergenweg.
Besluit:  1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief 

aan de heer Lenaers.
2. De gemeenteraad te informeren via de Tils-lijst.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1483.pdf 

1484 5 februari 2019

(BW190205-09)

Jaarverslag 2018 Aanvalsplan armoede 2018-
2020.

Besluit:  1. Het jaarverslag 2018 Aanvalsplan armoede 
2018-2020 vast te stellen. 

2. De raad te informeren middels de TILS-lijst en 
een presentatie in de extra 
informatiebijeenkomst van 12 februari. 

3. De provincie te zijnertijd te informeren door de 
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jaarrekening 2018 en het jaarverslag toe te 
sturen.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1484.pdf  

1485 5 februari 2019

(BW190205-10)

Jaarverslag leerplicht en Leerlingenvervoer 
2017-2018.

Besluit:  1. Het jaarverslag leerplicht en leerlingenvervoer 
gemeente Weert schooljaar 2017-2018 vast te 
stellen. 

2. Het jaarverslag ter kennisgeving voor te leggen 
aan de Gemeenteraad op grond van artikel 25 
van de Leerplichtwet 1969.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1485.pdf  

1486 12 februari 2019

(BW190212-06)

Organisatiebesluit gemeente Weert 2019.
Besluit:  1. In principe het Organisatiebesluit gemeente Weert 

2019 vast te stellen. 
2. Het principebesluit ter instemming voor te 

leggen aan OR/GO.
3. Te bepalen dat bij instemming van OR/GO het 

Organisatiebesluit gemeente Weert 2019
wordt geacht definitief te zijn vastgesteld.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1486.pdf 

1487 12 februari 2019

(BW190212-16)

Keyport Jaarplan 2019.
Besluit:  1. In te stemmen met het Keyport Jaarplan 2019. 

2. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op 
de TILS-lijst.

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-02-1487.pdf 
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