Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 3 juni 2020

Nr.
1570

B&W-besluit
24 maart 2020
(BW200324-07)

Onderwerp en genomen besluit
Regionaal uitvoeringsplan Sociaal Domein 20202021.
Besluit: 1. Het Regionaal uitvoeringsplan Sociaal Domein
2020-2021 vast te stellen.
2. Het projectplan voor de pilot ‘begeleiding
individueel op scholen en de kinderopvang' vast
te stellen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1570-DJ-971520-overRegionaal-uitvoeringsplan-Sociaal-Domein-2020-2021.pdf

1571

24 maart 2020
(BW200324-08)

Ontwerp bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ en
ontwerp exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 2e
herziening’.
Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Laarveld
2020' in te stemmen.
2. Met het exploitatieplan 'Laarveld 2009, 2e
herziening' in te stemmen.
3. Met het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
4. Met het opstarten van de procedure door het ter
inzage leggen van de stukken in te stemmen.
Het ontwerp 'Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase
3', waarmee uw college al mee heeft ingestemd,
wordt tegelijkertijd ter inzage gelegd.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1571-DJ-975743-overOntwerp-bestemmingsplan-Laarveld-2020-en-ontwerpexploitatieplan-Laarveld-2009-tweede-herziening.pdf
Zie voor het bijbehorende ontwerp exploitatieplan:
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1571-DJ-975743-Ontwerpexploitatieplan-Laarveld-2009-2e-herziening.pdf
Zie voor de bijlagen behorende bij het exploitatieplan (niet
openbaar i.v.m. de AVG):
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1571-DJ-975743-Allebijlagen-behorende-bij-het-Ontwerp-exploitatieplanLaarveld-2009-2e-herziening-NO.pdf

1572

31 maart 2020
(BW200331-07)

Jaarplan 2020 voor de Arbeidsmarktregio MiddenLimburg.
Besluit: 1. Het Jaarplan 2020 voor de Arbeidsmarktregio
Midden-Limburg vast te stellen;
2. In te stemmen met het informeren van de raad
via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1572-DJ-976036-overJaarplan-2020-voor-de-Arbeidsmarktregio-MiddenLimburg.pdf

1573

7 april 2020
(BW200407-05)

Inhoudelijke visie Museum W.
Besluit: 1. De inhoudelijke visie van Museum W vast te
stellen.
2. Inhoudelijke visie via de TILS lijst ter inzage
leggen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1573-DJ-955474-overInhoudelijke-visie-Museum-W.pdf

1574

7 april 2020
(BW200407-06)

Intern Controle Plan 2020.
Besluit: Het Intern Controle Plan 2020 vast te stellen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1574-DJ-974920-overIntern-Controle-Plan-2020.pdf

1575

7 april 2020
(BW200407-17)

Schoonmaak sportaccommodaties tijdens
coronacrisis.
Besluit: 1. Op basis van de brede inventarisatie en
probleemanalyse te besluiten:
a. de contractafspraken met Balanz Facilitair in
het kader van de schoonmaak van de
gemeentelijke sportaccommodaties tijdens de
coronacrisis niet op te schorten;
b. de contractafspraken met Blankers in het
kader van de schoonmaak van de
gemeentelijke sportaccommodaties tijdens de
coronacrisis op te schorten;
c. de vrijgevallen capaciteit van de Balanz
Facilitair-medewerkers in overleg met Balanz
Facilitair en werkleiding waar mogelijk in te
zetten voor andere werkzaamheden.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1575-DJ-996264-overSchoonmaak-sportaccommodaties-tijdens-coronacrisis.pdf

1576

21 april 2020
(BW200421-09)

Ontwerp bestemmingsplan Geuzendijk 17.
Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Geuzendijk
17' 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-04-1576-DJ-998970-overOntwerp-bestemmingsplan-Geuzendijk-17.pdf

1577

21 april 2020
(BW200421-15)

Financiële zekerheid zorgaanbieders Jeugdhulp en
Wmo Corona-crisis.
Besluit: 1. Akkoord te gaan met de tijdelijke werkwijze voor
betalingen aan gecontracteerde aanbieders
Jeugdhulp, Wmo (nieuwe taken) en Hulp bij het
Huishouden zoals beschreven in bijlage 1 en
nader toegelicht in bijlage 2, onder voorbehoud
van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling
/ uitwerking van het Rijk / de VNG.
2. De tijdelijke werkwijze zoals bedoeld onder
beslispunt 1 met terugwerkende kracht in te
laten gaan op 1 maart 2020 tot minimaal 1 juni
2020 (Jeugdhulp) c.q. 24 februari 2020 (periode
3) voor Wmo-begeleiding en Wmo-Hulp bij
Huishouding (HbH) tot minimaal 14 juni 2020
(periode 6), of zolang de Corona-maatregelen

van het Rijk op dit onderdeel van kracht zijn.
3. De uit de tijdelijke werkwijze voortvloeiende
betalingen aan gecontracteerde aanbieders
lokaal betaalbaar te stellen, onder voorbehoud
van de definitieve regeling / uitwerking van het
Rijk / de VNG.
4. Deze tijdelijke werkwijze te communiceren met
de betreffende aanbieders via publicatie op
aanbestedingsplatform Negometrix, via de
website sociaaldomeinmlw.nl en via email met
de zorgaanbieders Wmo-HbH.
5. De contractmanagers Midden-Limburg West en
hun vervanger(s), mandaat, machtiging en
volmacht te verlenen voor het communiceren
van de inhoud en strekking van dit besluit en
het eventueel maken van aanvullende afspraken
met gecontracteerde aanbieders op grond van
beslispunt 1.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1577-DJ-1007754-overFinanciele-zekerheid-zorgaanbieders-Jeugdhulp-en-WmoCorona-crisis.pdf

