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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1560 11 februari 2020

(BW200211-05)

Kadernota 2021 RUD Limburg Noord.

Besluit:  1. kennis te nemen van de vastgestelde Kadernota 
2021.

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1560-DJ-912454-over-
Kadernota-2021-RUD-Limburg-Noord.pdf 

1561 11 februari 2020

(BW200211-12)

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 Aanvalsplan 
armoede 2018-2020.

Besluit:  1. Het jaarverslag 2019 Aanvalsplan armoede 
2018-2020 vast te stellen.

2. Het jaarplan 2020 Aanvalsplan armoede 2018-
2020 vast te stellen.

3. In de jaarrekening 2019 de raad voor te stellen 
om via resultaatbestemming € 109.356 toe te 
voegen aan de reserve sociaal domein.

4. De raad te informeren middels de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1561-DJ-946293-over-
Jaarverslag-2019-en-jaarplan-2020-Aanvalsplan-armoede-
2018-2020.pdf 

1562 18 februari 2020

(BW200218-06)

Voortgang Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 
2018 tot en met 2021 voor de gemeente Weert.

Besluit:  Met de monitoring 2019 en de actualisatie van het 
woonbeleid van de gemeente Weert per 1 januari 
2020 in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1562-DJ-946554-over-
Voortgang-Structuurvisie-Wonen-Midden-Limburg-2018-
tot-en-met-2021-voor-de-gemeente-Weert.pdf 

1563 03 maart 2020

(BW200303-02)

Evaluatie kermis 2019.

Besluit:  Kennis te nemen van de evaluatie kermis 2019.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1563-DJ-872960-over-
Evaluatie-kermis-2019.pdf 

1564 03 maart 2020

(BW200303-17)

Samenwerkingsagenda Kader Kwaliteit in 
Limburgse centra.

Besluit:  Met bijgaande brief aan de provincie Limburg in te 
stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1564-DJ-960892-over-
Samenwerkingsagenda-Kader-Kwaliteit-in-Limburgse-
centra.pdf 
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1565 10 maart 2020

(BW200310-05)

Tussentijdse evaluatie Routeplanner Cultuur 2018 
en 2019.

Besluit:  1. In te stemmen met de 'Conclusie en Verslag 
Tussentijdse Evaluatie Routeplanner Cultuur 
2018 en 2019'.

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1565-DJ-941600-over-
Tussentijdse-evaluatie-Routeplanner-Cultuur-2018-
2019.pdf 

1566 10 maart 2020

(BW200310-08)

Ontwerpbestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a 
en 13'.

Besluit:  1. Met het ontwerpbestemmingsplan 
'Begijnenhofstraat 11a en 13' en het 
ontwerpraadsbesluit in te stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het 
ontwerpbestemmingsplan 'Begijnenhofstraat
11a en 13' door het ter inzage leggen van het 
ontwerpplan in te stemmen.

3. Met de anterieure en planschadeovereenkomst in 
te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1566-DJ-954055-over-
Ontwerpbestemmingsplan-Begijnenhofstraat-11a-en-
13.pdf 

1567 13 maart 2020
Reactiebrief n.a.v. de brief d.d. 4 februari 2020 

van Stichting BIZ Ondernemers Binnenstad over 
Jaarrekening 2018.

+ Aanvullende brief van Stichting BIZ Ondernemers 
Binnenstad over Jaarrekening 2018 d.d. 4 februari 
2020.

+ Jaarrekening 2018 Stichting BIZ Ondernemers 
Binnenstad.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1567-over-Jaarrekening-2018-
Stichting-BIZ-Ondernemers-Binnenstad.pdf 

1568 17 maart 2020

(BW200317-08)

Subsidie Bevrijdingsfestival 2019.

Besluit:  1. Het ingekomen bezwaar tegen de 
subsidievaststelling van 21 januari 2020 
gegrond te verklaren.

2. De subsidie aan Stichting Gran Fiësta voor 
uitvoering activiteiten van het Bevrijdingsfestival 
2019 alsnog vast te stellen op het verleende 
bedrag zijnde € 50.OOO,- conform bijgaande 
concept beschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1568-DJ-969362-over-
Subsidie-Bevrijdingsfestival-2019.pdf 

1569 17 maart 2020

(BW200317-11)

Derde voortgangsrapportage programma 
stedelijke ontwikkeling.

Besluit:  Met de derde voortgangsrapportage programma 
stedelijke ontwikkeling in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1569-DJ-969734-over-
Derde-voortgangsrapportage-programma-stedelijke-
ontwikkeling.pdf 
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