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B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1551 26 november 2019

(BW191126-02)

Subsidie 2020 stichting Algemeen Maatschappelijk 
werk Midden -Limburg.

Besluit:  1. Subsidie te verlenen aan de stichting Algemeen 
Maatschappelijk werk Midden-Limburg van 
maximaal € 636.505,- voor de activiteiten zoals 
omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag, 
conform bijgevoegde concept-beschikking;

2. Subsidie te verlenen aan de stichting Algemeen 
Maatschappelijk werk Midden-Limburg van 
maximaal € 43.512,- voor de uitvoering van de 
activiteiten in het kader van formele 
cliëntondersteuning, conform bijgevoegde 
concept-beschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1551-DJ-752396-over-
Subsidie-2020-Stichting-Algemeen-Maatschappelijk-Werk-
Midden-Limburg.pdf 

1552 26 november 2019

(BW191126-05)

Nadere regels Jeugdhulp 2020.

Besluit:  1. De Nadere Regels Jeugdhulp 2020 vast te 
stellen.

2. De Nadere Regels Jeugdhulp 2018 per l januari 
2020 in te trekken.

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1552-DJ-862891-over-
Nadere-regels-Jeugdhulp-2020.pdf 

1553 03 december 2019

(BW191203-02)

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen 
Multimodale Terminal de Kempen.

Besluit:  1. Met de ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen van de Multimodale Terminal de 
Kempen met plan identificatienummer 
NL.IMRO.0988.PBMMTKempen-ON01 in te 
stemmen.

2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst 
en planschadeovereenkomst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1553-DJ-789552-over-
Ontwerp-Verklaring-van-geen-bedenkingen-Multimodale-
Terminal-de-Kempen.pdf 

1554 17 december 2019

(BW191217-08)

Bezwaarschrift Bond van Nederlandse Militaire 
Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

Besluit:  1. Het bezwaarschrift tegen de subsidieweigering 
van 2020 door de Bond van Nederlandse 
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers gegrond 
te verklaren.

2. Aan de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- 
en Dienstslachtoffers voor 2020 subsidie te 
verlenen tot een bedrag van € 500,-.

3. De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en 
Dienstslachtoffers te informeren door middel van 
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bijgevoegde conceptbeschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1554-DJ-886554-over-
Bezwaarschrift-Bond-van-Nederlandse-Militaire-Oorlogs-
en-Dienstslachtoffers.pdf 

1555 17 december 2019

(BW191217-09)
Wijziging bevoorschotting exploitatiesubsidie 
2019 aan Stichting Zwembad De lJzeren Man.

Besluit:  De bevoorschotting van de verleende 
exploitatiesubsidie 2019 aan Stichting Zwembad De 
IJzeren Man te verlagen naar maximaal € 76.056,- 
conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1555-DJ-888022-over-
Wijziging-bevoorschotting-exploitatiesubsidie-2019-aan-
Stichting-Zwembad-De-IJzeren-Man.pdf 

1556 17 december 2019

(BW191217-22)

Maatschappelijke opvang Weert 2020 en subsidie 
Zelfregiecentrum 2020.

Besluit:  1. Het Afsprakenkader 2020 betreffende de 
flexibele maatschappelijke opvang vast te 
stellen;

2. De gemeente Venlo te verzoeken om de kosten 
voor de flexibele maatschappelijke opvang 
2020, in totaal € 519.915,- 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 2020 van maximaal € 349.391,- 
conform bijgevoegde conceptbeschikking;

4. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum 
Weert voor 2020 van maximaal € 150.000,- 
voor activerende inloop en innovatieve 
dagbesteding, conform bijgevoegde 
conceptbeschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1556-DJ-898058-over-
Maatschappelijke-opvang-2020-en-subsidie-
Zelfregiecentrum-2020.pdf 

1557 17 december 2019

(BW191217-29)

Concept regionale paragraaf Provinciale 
Omgevingsvisie (POVI).

Besluit:  Kennis te nemen van de ambtelijke notitie in het 
kader van het ambtelijk vooroverleg met de 
provincie voor de totstandkoming van de regionale 
paragraaf van de POVI en bestuurlijk overleg 
portefeuillehouders ruimtelijke ordening Midden-
Limburg.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1557-DJ-899285-over-
Concept-regionale-paragraaf-Provinciale-Omgevingsvisie-
POVI.pdf 

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1557-DJ-899285-over-Concept-regionale-paragraaf-Provinciale-Omgevingsvisie-POVI.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1557-DJ-899285-over-Concept-regionale-paragraaf-Provinciale-Omgevingsvisie-POVI.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1557-DJ-899285-over-Concept-regionale-paragraaf-Provinciale-Omgevingsvisie-POVI.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1556-DJ-898058-over-Maatschappelijke-opvang-2020-en-subsidie-Zelfregiecentrum-2020.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1556-DJ-898058-over-Maatschappelijke-opvang-2020-en-subsidie-Zelfregiecentrum-2020.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1556-DJ-898058-over-Maatschappelijke-opvang-2020-en-subsidie-Zelfregiecentrum-2020.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1555-DJ-888022-over-Wijziging-bevoorschotting-exploitatiesubsidie-2019-aan-Stichting-Zwembad-De-IJzeren-Man.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1555-DJ-888022-over-Wijziging-bevoorschotting-exploitatiesubsidie-2019-aan-Stichting-Zwembad-De-IJzeren-Man.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1555-DJ-888022-over-Wijziging-bevoorschotting-exploitatiesubsidie-2019-aan-Stichting-Zwembad-De-IJzeren-Man.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1554-DJ-886554-over-Bezwaarschrift-Bond-van-Nederlandse-Militaire-Oorlogs-en-Dienstslachtoffers.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1554-DJ-886554-over-Bezwaarschrift-Bond-van-Nederlandse-Militaire-Oorlogs-en-Dienstslachtoffers.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-01-1554-DJ-886554-over-Bezwaarschrift-Bond-van-Nederlandse-Militaire-Oorlogs-en-Dienstslachtoffers.pdf

