Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 10 maart 2021

Nr.
1637

B&W-besluit

Onderwerp en genomen besluit

26 januari 2020

 Beleidsregels subsidieafhandeling in verband met
de coronacrisis 2020.

(BW210126-03)

Besluit: De 'beleidsregels subsidieafhandeling in verband
met de coronacrisis 2020' vast te stellen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1637-DJ-1159244-overBeleidsregels-subsidieafhandeling-in-verband-met-decoronacrisis-2020.pdf
1638

26 januari 2020

 Ontwikkeling woongebied Lambroek, Stramproy.

(BW210126-06)

Besluit: 1. Met de 'Overeenkomst tussen de gemeente
Weert en Holding Weerens B.V. inzake de
realisatie van woningbouw, vrije sector
zelfbouwkavels en openbaar gebied op de locatie
Lambroek te Stramproy' in te stemmen.
2. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Lambroek' 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-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1638-DJ-1230212-overOntwikkeling-woongebied-Lambroek-Stramproy.pdf

1639

26 januari 2020

 Subsidie 2021 Stichting Parkmanagement Weert.

(BW210126-13)

Besluit: 1. Kennis te nemen van het Jaarplan 2021 van de
Stichting Parkmanagement Weert.
2. Subsidie te verlenen aan de Stichting
Parkmanagement Weert voor het jaar 2021 tot
een bedrag van maximaal € 104.320,- volgens
bijgevoegde conceptbeschikking.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1639-DJ-1258010-overSubsidie-2021-Stichting-Parkmanagement-Weert.pdf

1640

26 januari 2020
(BW210126-14)

 Vastgestelde begrotingswijziging 2021,
meerjarenbegroting 2022-2024 GR RUD Limburg
Noord.
Besluit: 1. kennis te nemen van de vastgestelde
begrotingswijziging 2021 met meerjarenraming
2022-2024;
2. de gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1640-DJ-1258509-overVastgestelde-begrotingswijziging-2021meerjarenbegroting-2022-2024-GR-RUD-LimburgNoord.pdf

1641

26 januari 2020

 Bestemmingsplan 'Stadspark'.

(BW210126-16)

Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Stadspark'
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-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1641-DJ-overBestemmingsplan-Stadspark.pdf

1642

26 januari 2020

 Bestemmingsplan 'Rietstraat 31'.

(BW210126-17)

Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Rietstraat 31'
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-02-1642-DJ-1261020-overBestemmingsplan-Rietstraat-31.pdf

1643

26 januari 2020
(BW210126-20)

 Vierde voortgangsrapportage programma
Stedelijke Ontwikkeling.
Besluit: Met de vierde voortgangsrapportage programma
Stedelijke Ontwikkeling in te stemmen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1643-DJ-1261092-overVierde-voortgangsrapportage-programma-StedelijkeOntwikkeling.pdf

1644

26 januari 2020

 Subsidie Keyport 2020.

(BW210126-23)

Besluit: 1. In te stemmen met het verlenen van een
subsidie van maximaal € 317.462,- aan
Stichting Keyport 2020 conform bijgevoegde
conceptbeschikking.
2. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op
de TILS-Iijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1644-DJ-1261876-overSubsidie-Keyport-2020.pdf

1645

2 februari 2020

 Aansprakelijkstelling door Stichting Scarabee.

(BW210202-03)

Besluit: 1. Kennis te nemen van de brief van Stichting
Scarabee c.q. aansprakelijkstelling;
2. De aansprakelijkstelling te betwisten en het
voorstel tot het inschakelen van een derde partij
ter beoordeling van de door veronderstelde
geleden schade af te wijzen;
3. Stichting Scarabee te berichten door middel van
bijgevoegde concept-antwoordbrief.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1645-DJ-1190070-overAansprakelijkstelling-door-Stichting-Scarabee.pdf

1646

2 februari 2020
(BW210202-11)

 Inkoopstrategie Beschermd wonen,
maatschappelijke opvang en bemoeizorg &
preventie OGGZ 2022.
Besluit: 1. De inkoopstrategie beschermd wonen,
maatschappelijke opvang, bemoeizorg &
preventie OGGZ per 1 januari 2022 vast te
stellen (bijlage 1 en 2);
2. Mandaat, volmacht en machtiging aan gemeente
Venlo te verlenen om alle benodigde
inkoopactiviteiten uit te (laten) voeren (bijlage 3);
3. De raad te informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1646-DJ-1264898-overInkoopstrategie-Beschermd-wonen-maatschappelijkeopvang-en-bemoeizorg-preventie-OGGZ-2022.pdf

1647

2 februari 2020

 Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021.

(BW210202-16)

Besluit: 1. Voor elk regulier stembureau dat op woensdag
17 maart 2021 geopend is, een geschikt
stemlokaal aan te wijzen, conform bijlage.
2. Voor elk regulier stembureau dat op maandag 15
en dinsdag 16 maart 2021 geopend is, een
geschikt stemlokaal aan te wijzen, conform
bijlage.
3. Een mobiel stembureau aan te wijzen en de
zittingstijden en plaatsen van dit stembureau op
15 maart 2021 vast te stellen, conform bijlage.
4. Een bijzonder stembureau aan te wijzen en de
zittingstijd en plaats waar dit stembureau op
dinsdag 16 maart 2021 zitting houdt bepalen,
conform bijlage.
5. Afgiftepunten briefstemmen aan te wijzen en de
openingstijden vast te stellen, conform bijlage.
6. Twee briefstembureaus aan te wijzen en de
zittingstijden vast te stellen, conform bijlage.
7. Mandaat te verlenen voor het nemen van
besluiten en het uitvoeren van handelingen bij
of krachtens de Kieswet en de Tijdelijke wet
verkiezingen covid-19, conform bijgevoegd
mandaatbesluit.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-02-1647-DJ-1271178-overTweede-Kamerverkiezingen-17-maart-2021.pdf

