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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1704 12 oktober 2021

(BW211012-03)

Vervanging camerabewakingssysteem 
gemeentewerf en milieustraat.

Besluit:  
1. In te stemmen met de vervanging van het 

camerabewakingssysteem op de gemeentewerf en op de 
milieustraat.

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1704-DJ-1442072-over-
Vervanging-camerabewakingssysteem-gemeentewerf-
en-milieustraat.pdf 

1705 19 oktober 2021

(BW211019-02)

Subsidievaststelling 2020 Stichting Punt Welzijn 
en subsidievaststelling ‘Dementievriendelijk Weert’.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 en de 

jaarrekening 2020 van Stichting Punt Welzijn.
2. De subsidie 2020 definitief vast te stellen op € 

2.020.477,08 conform bijgevoegde conceptbeschikking.
3. De voor 2020 aan Stichting Punt Welzijn verleende 

subsidie in het kader van 'Dementievriendelijk Weert’ 
definitief vast te stellen op een bedrag van € 27.500,- 
volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1705-DJ-1423650-over-
Subsidievaststelling-2020-Stichting-Punt-Welzijn-en-
subsidievaststelling-Dementievriendelijk-Weert.pdf 

1706 19 oktober 2021

(BW211019-08)

Advies Participatieraad inzake onderzoek naar een 
Samen Zorgen Huis in Weert.

Besluit:  
In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief aan de 
Participatieraad sociaal domein Weert.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1706-DJ-1474580-over-
Advies-Participatieraad-inzake-onderzoek-naar-een-
Samen-Zorgen-Huis-in-Weert.pdf 

1707 2 november 2021

(BW211102-04)

Evaluatie Stadslab0495.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van het verslag evaluatie 

Stadslab0495.
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1707-DJ-1406025-over-
Evaluatie-Stadslab0495.pdf 
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1708 2 november 2021

(BW211102-18)

Ontwerp bestemmingsplan Doolhofstraat 45.

Besluit:  
1. Met de 'Realisatieovereenkomst tussen gemeente Weert 

en Quattro Bouw en Vastgoed Advies B.V. / Haex - 
Roost Beheer B.V. betreffende het realiseren van een 
groepszorgwoning op de locatie Doolhofstraat 45 te 
Weert' in te stemmen.

2. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Doolhofstraat 45' en 
het ontwerp raadsbesluit in te stemmen. 

3. Met het opstarten van de procedure door het ter inzage 
leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te 
stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1708-DJ-1476074-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Doolhofstraat-45.pdf 

1709 2 november 2021

(BW211102-23)

Ontwerp bestemmingsplan 'Laarderweg 41'.

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Laarderweg 41' en 

het ontwerp raadsbesluit in te stemmen. 
2. Met het opstarten van de procedure door het ter inzage 

leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te 
stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1709-DJ-1480487-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Laarderweg-41.pdf 

1710 9 november 2021

(BW211109-04)

Bestemmingsplan Leukerstraat 39, 41 en 43 
ontwerp.

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Leukerstraat 39, 41 

en 43' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
2. Met het opstarten van het inspraakprocedure door het 

ter inzage leggen van het ontwerp plan in te stemmen.
3. Met de planschadeovereenkomsten in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1710-DJ-1477541-over-
Bestemmingsplan-Leukerstraat-39-41-en-43-
ontwerp.pdf 

1711 16 november 2021

(BW211116-02)

Subsidie Veilig Thuis NML en bijdrage voor 
meerjarenplan aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag en begroting 

voor 2022 van Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-
Limburg; 

2. Een bedrag van maximaal € 142.643,- beschikbaar te 
stellen aan de Gemeente Venlo voor de financiering van 
Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg in 2022 
en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting;

3. In te stemmen met het Meerjarenplan Aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-
Limburg 2021 en verder;

4. Een bedrag van maximaal € 39.971,- beschikbaar te 
stellen aan de Gemeente Venlo om enerzijds uitvoering 
te geven aan de jaarschijf 2022 van het Meerjarenplan 
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en 
anderzijds het tekort 2022 op de Doeluitkering 
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Vrouwenopvang op te vangen;
5. Dit bedrag ten laste van het beschikbare budget voor 

versterking lokale sociale basis te brengen, onder 
voorwaarde dat de raad in december 2021 instemt met 
het beschikbaar stellen van dit budget;

6. Dit bedrag ten laste te brengen van de raming voor de 
subsidie aan Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-
Limburg en de raming voor de zorgcoördinatie 
mensenhandel, indien de raad in december 2021 niet 
akkoord gaat met het beschikbaar stellen van het 
budget voor versterking lokale sociale basis, zoals 
genoemd onder beslispunt 5;

7. Akkoord te gaan met het verlengen van de functie van 
regionaal projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis voor 
2022, 2023 en 2024, waarbij met betrekking tot de 
financiering voor 2023 en 2024 het voorbehoud wordt 
gemaakt van positieve besluitvorming door alle veertien 
colleges in Noord- en Midden-Limburg over de 
samenwerkingsovereenkomst regionale aanpak geweld 
in afhankelijkheidsrelaties voor 2023 en verder;

8. Akkoord te gaan met de start van een driejarige pilot 
MDA++, zoals uitgewerkt in het conceptvoorstel in 
bijlage 6.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1711-DJ-1482025-over-
Subsidie-Veilig-Thuis-NML-en-bijdrage-voor-
meerjarenplan-aanpak-huiselijk-geweld-en-
kindermishandeling.pdf 

1712 16 november 2021

(BW211116-04)

Vaststelling subsidie 2020 Algemeen 
Maatschappelijk Werk Limburg.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 

2020.
2. De reguliere subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk 

Midden-Limburg voor het jaar 2020 definitief vast te 
stellen op €636.505,=, conform bijgevoegde beschikking.

3. De subsidie voor cliëntondersteuning 2020 definitief vast 
te stellen op €31.425,= en de teveel betaalde subsidie, 
zijnde €12.087,= terug te vorderen conform 
bijgevoegde beschikking.

4. De subsidie voor het uitvoeren van de voorzieningen-
wijzer definitief vast te stellen op €30.400,= en de 
teveel betaalde subsidie van €14.000,= terug te 
vorderen conform bijgevoegde beschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1712-DJ-1483195-over-
Vaststelling-subsidie-2020-Algemeen-Maatschappelijk-
Werk-Limburg.pdf 

1713 16 november 2021

(BW211116-07)

Subsidie 2022 Stichting Pedagogisch Sociaal Werk 
Midden-Limburg.

Besluit:  
Voor 2022 een subsidie te verlenen aan Stichting 
Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg van maximaal € 
24.386,- ten behoeve van de activiteit ‘Open Inloop De 
Hoêskamer', conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-08-1713-DJ-1488968-over-
Subsidie-2022-Stichting-Pedagogisch-Sociaal-Werk-
Midden-Limburg.pdf 
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