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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1578 28 april 2020

(BW200428-05)

Verkoop appartementen Beekstraat 18, 22, 24 en 
26.

Besluit:  In te stemmen met de verkoop van de onroerende 
zaken gelegen aan Beekstraat 18, 22, 24 en 26 aan 
kopers, tegen een verkoopprijs van € 107.500,-- 
per appartement.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1578-DJ-983254-over-
Verkoop-appartementen-Beekstraat-18-22-24-en-26.pdf 

1579 28 april 2020

(BW200428-08)

Financiële uitgangspunten begroting 2021-2024.

Besluit:  Vaststellen van beleidsmatige financiële 
uitgangspunten en de te hanteren indexen en 
percentages voor de begroting 2021 en de 
meerjarenraming 2022-2024.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1579-DJ-990087-over-
Financiele-uitgangspunten-begroting-2021-2024.pdf 

1580 28 april 2020

(BW200428-09)

Ontwerp bestemmingsplan Truyenhoekweg 7 en 
11.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 
'Truyenhoekweg 7 en 11' 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-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1580-DJ-1005405-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Truyenhoekweg-7-en-11.pdf 

1581 28 april 2020

(BW200428-13)

Brief aan de gemeente Leudal over besparingen 
jeugdzorg.

Besluit:  In te stemmen met de bijgevoegde brief aan 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Leudal.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1581-DJ-1013846-over-
Brief-aan-de-gemeente-Leudal-over-besparingen-
jeugdzorg.pdf 

1582 5 mei 2020

(BW200505-08)

Jaarverslag en jaarrekening 2019 
Gemeenschappelijke Regionale Uitvoeringsdienst 

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1578-DJ-983254-over-Verkoop-appartementen-Beekstraat-18-22-24-en-26.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1578-DJ-983254-over-Verkoop-appartementen-Beekstraat-18-22-24-en-26.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1578-DJ-983254-over-Verkoop-appartementen-Beekstraat-18-22-24-en-26.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1581-DJ-1013846-over-Brief-aan-de-gemeente-Leudal-over-besparingen-jeugdzorg.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1581-DJ-1013846-over-Brief-aan-de-gemeente-Leudal-over-besparingen-jeugdzorg.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1581-DJ-1013846-over-Brief-aan-de-gemeente-Leudal-over-besparingen-jeugdzorg.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1580-DJ-1005405-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Truyenhoekweg-7-en-11.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1580-DJ-1005405-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Truyenhoekweg-7-en-11.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1580-DJ-1005405-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Truyenhoekweg-7-en-11.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1579-DJ-990087-over-Financiele-uitgangspunten-begroting-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1579-DJ-990087-over-Financiele-uitgangspunten-begroting-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1579-DJ-990087-over-Financiele-uitgangspunten-begroting-2021-2024.pdf


Limburg Noord (GR RUD LN).

Besluit:  1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de 
jaarrekening 2019 van de GR RUD LN.

2. De restitutie ad. € 31.022,=, inclusief de 
terugbetaling milieubeheer uitvoeringseenheid 
Roermond ad. €9.472,=, te verwerken bij de 
tussenrapportage 2020 en ten gunste te 
brengen van het begrotingssaldo 2020.

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1582-DJ-1010689-over-
Jaarverslag-en-jaarrekening-2019-Gemeenschappelijke-
Regeling-Regionale-Uitvoeringsdienst-Limburg-Noord-GR-
RUD-LN.pdf 

1583 5 mei 2020

(BW200505-11)

Bevoorschotting De Risse.

Besluit:  1. De bevoorschotting van De Risse vanwege de 
coronacrisis als volgt te wijzigen:
a. op 15 mei worden de maandbetalingen van 

zowel mei 2020 als november 2020 
overgemaakt;

b. op 15 juni worden de maandbetalingen van 
zowel juni 2020 als december 2020 
overgemaakt.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1583-DJ-1013571-over-
Bevoorschotting-De-Risse.pdf 

1584 19 mei 2020

(BW200519-03)

Klanttevredenheidsonderzoek Omnibuzz 2019.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de resultaten van het 
Klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz.

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1584-DJ-1001152-over-
Klanttevredenheidsonderzoek-Omnibuzz-2019.pdf 

1585 19 mei 2020

(BW200519-13)

Aandacht voor kinderen school AZC.

Besluit:  1) Kennis te nemen van de inhoud van de brief van 
11 april 2020 afkomstig van mevrouw Vaes;

2) Deze brief te beantwoorden middels bijgevoegde 
concept-antwoordbrief en 

3) De gemeenteraad te informeren via de Tils-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1585-DJ-1033429-over-
Aandacht-voor-kinderen-school-AZC.pdf 

1586 26 mei 2020

(BW200526-03)

Bestemmingsplan Burgemeester Smeijersweg 
Stramproy.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 
'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' en het 
ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het ontwerp 
bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg 
Stramproy' in te stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1586-DJ-1001434-over-
Bestemmingsplan-Burgemeester-Smeijersweg-
Stramproy.pdf 

1587 26 mei 2020
Inrichting matchingspunt huisvesting kwetsbare 

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1586-DJ-1001434-over-Bestemmingsplan-Burgemeester-Smeijersweg-Stramproy.pdf
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https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1582-DJ-1010689-over-Jaarverslag-en-jaarrekening-2019-Gemeenschappelijke-Regeling-Regionale-Uitvoeringsdienst-Limburg-Noord-GR-RUD-LN.pdf
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(BW200526-08)
burgers Midden-Limburg.

Besluit:  1. De samenwerkingsovereenkomst 'Matchingspunt 
vraag & aanbod passende huisvesting & 
ondersteuning Midden-Limburg' aan te gaan;

2. In te stemmen met het aanwenden van het 
regionale budget' impuls beschermd wonen en 
opvang' ter dekking van de gevraagde 
eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 6.713,- 
aan het garantiefonds;

3. Wethouder Paul Sterk volmacht te verlenen voor 
ondertekening van onder 1 genoemde 
overeenkomst (ex artikel 171, tweede lid 
Gemeentewet); 

4. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1587-DJ-1025057-over-
Inrichten-matchingspunt-huisvesting-kwetsbare-burgers-
Midden-Limburg.pdf 

1588 26 mei 2020

(BW200526-10)

Subsidieaanvraag ministerie Volksgezondheid, 
Welzijn & Sport onafhankelijke cliëntondersteuning.

Besluit:  In te stemmen met de subsidieaanvraag aan het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
ten behoeve van het koploperschap onafhankelijke 
cliëntondersteuning.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1588-DJ-1030218-over-
Subsidieaanvraag-ministerie-van-Volksgezondheid-Welzijn-
Sport-onafhankelijke-clientondersteuning.pdf 

1589 2 juni 2020

(BW200602-04)

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Besluit:  1. De vijf pijlers van het actieprogramma 'Eén 
tegen eenzaamheid' te ondertekenen.

2. Een lokale coalitie tegen eenzaamheid te vormen 
met de partners uit het netwerk Gezond Samen 
Leven.

3. Het concept-persbericht conform bijlage 1 te 
publiceren.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1589-DJ-1036508-over-
Actieprogramma-Een-tegen-eenzaamheid.pdf 

1590 2 juni 2020

(BW200602-10)

Kindvoorziening Altweerterheide.

Besluit:  In te stemmen met de gewijzigde beschikking voor 
de kindvoorziening Altweerterheide.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1590-DJ-1049178-over-
Kindvoorziening-Altweerterheide.pdf 

1591 2 juni 2020

(BW200602-14)

Vraag heroverweging bestuursovereenkomst Van 
Horne kazerne.

Besluit:  In te stemmen met de concept antwoordbrief aan 
de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1591-DJ-1054195-over-
Vraag-heroverweging-bestuursovereenkomst-Van-Horne-
kazerne.pdf 

1592 9 juni 2020
Notitie algemene voorzieningen in het kader van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning.
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(BW200609-02)

Besluit:  De notitie algemene voorzieningen in het kader van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
vast te stellen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1592-DJ-1011209-over-
Notitie-algemene-voorzieningen-in-het-kader-van-de-Wet-
maatschappelijke-ondersteuning.pdf 

1593 2 juni 2020

(BW200609-07)

Brieven Participatieraad inzake ouderenzorg en 
uitvoeringsplan sociaal domein.

Besluit:  1. Beide brieven van de Participatieraad te 
beantwoorden conform bijgevoegde concept-
brief;

2. De raadscommissie Samenleving en Inowners 
infomeren via de TILS-Iijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1593-DJ-1036538-over-
Brieven-Participatieraad-inzake-ouderenzorg-en-
uitvoeringsplan-sociaal-domein.pdf 
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