
 
   

 
Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 5 oktober 2022

 
 
 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1763 27 juni 2022

(BW220627-02)

Ontwerp bestemmingsplan Dijkerstraat 75. 

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Dijkerstraat 75' en het ontwerp 

raadsbesluit in te stemmen. 
2. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
3. Met het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan 

'Dijkerstraat 75' in te stemmen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1763-DJ-1655005-over-Ontwerp-bestemmingsplan-
Dijkerstraat-75.pdf 

1764 27 juni 2022

(BW220627-04)

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021. 

Besluit:  
1. De resultaten en conclusies op basis van het 

cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 vast te stellen.
2. Bijgevoegde 'gemeentelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek 

Wmo' ten behoeve van het ministerie van VWS vast te stellen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1764-DJ-1688367-over-Clientervaringsonderzoek-
Wmo-2021.pdf 

1765 12 juli 2022

(BW220712-02)

Nationaal Programma Onderwijs, coronacompensatiebudget 
en vaststelling Onderwijsachterstanden. 

Besluit:  
1. Een subsidie in 2022 te verlenen van maximaal € 35.450,- aan 

Stichting LVO conform bijgevoegde conceptbeschikking.
2. Dit bedrag ten laste te brengen van de toegekende middelen 

Nationaal Programma Onderwijs.
3. Een subsidie in 2022 te verlenen van maximaal € 10.000,- aan 

Stichting Al Osra conform bijgevoegde conceptbeschikking.
4. Dit bedrag ten laste te brengen van het beschikbare 

coronacompensatiebudget ondersteuning jongeren.
5. De verleende subsidie 2021 aan Stichting LVO van € 30.000,- voor de

aanpak van onderwijsachterstanden van 2021 definitief vast te 
stellen op € 30.000,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1765-DJ-1666849-over-Nationaal-Programma-
Onderwijs-coronacompensatiebudget-en-vaststelling-
Onderwijsachterstanden.pdf 

1766 12 juli 2022

(BW220712-05)

Subsidie Burgerkracht Limburg 2022. 

Besluit:  
1. Aan Burgerkracht Limburg voor het jaar 2022 een éénmalige 

subsidie te verlenen van maximaal € 10.000,- voor de uitvoering 
van het projectvoorstel Opbouw Zelfregienetwerk Weert, conform 
bijgevoegde beschikking;

2. Het bedrag ten laste te brengen van de middelen die beschikbaar 
zijn gesteld voor het Uitvoeringsplan Thuis in een welkome wijk.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1766-DJ-1726657-over-Subsidie-Burgerkracht-
Limburg-2022.pdf 

1767 19 juli 2022 Subsidievaststelling 2021 Open Inloop Stichting MET ggz.
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(BW220719-04) Besluit:  
1. Kennis te nemen van de 'Inhoudelijke en financiële rapportage Open

Inloop' 2021 van Stichting MET ggz.
2. De subsidie 2021 voor de Open Inloop van Stichting MET ggz vast te

stellen op € 54.033,87.
3. Stichting MET ggz te verzoeken om het te veel ontvangen voorschot

van € 9.568,79 terug te betalen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1767-DJ-1720341-over-Subsidievaststelling-2021-
Open-Inloop-Stichting-MET-ggz.pdf 

1768 19 juli 2022

(BW220719-08)

Vaststelling subsidie 2021-2022 Pitstop sores en paperassen.

Besluit:  
1. De subsidie aan het Zelfregiecentrum voor het project Pitstop sores 

en paperassen 2021-2022 vast te stellen op € 72.240,-, conform 
bijgevoegde beschikking;

2. Bij gemeente Venlo de aanvraag voor subsidievaststelling voor het 
project Pitstop sores en paperassen 2021-2022 in te dienen, 
conform bijgevoegde brief;

3. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum voor het project 
Pitstop sores en paperassen voor de periode april tot en met 
december 2022 van maximaal € 43.344,-, conform bijgevoegde 
beschikking;

4. Het onder punt 3 genoemde bedrag ten laste te brengen van het 
budget voor initiatieven ter versterking van de lokale sociale basis.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1768-DJ-1737337-over-Vaststelling-subsidie-2021-
2022-Pitstop-sores-en-paperassen.pdf 

1769 19 juli 2022

(BW220719-11)

Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie 
Weert.

Besluit:  
In te stemmen met bijgaande antwoordbrief.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1769-DJ-1737641-over-Zienswijze-Notitie-
Reikwijdte-en-Detailniveau-Omgevingsvisie-Weert.pdf 

1770 19 juli 2022

(BW220719-14)

Ontwerp bestemmingsplan 'Zevensprong'.

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Zevensprong' 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-06-1770-DJ-1741893-over-Ontwerp-bestemmingsplan-
Zevensprong.pdf 

1771 19 juli 2022

(BW220719-16)

Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp en 
Wmo nieuwe taken 2023.

Besluit:  
1. De Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp voor de 

duur van 1 jaar te verlengen conform artikel 6.4 van de 
Uitvoeringsovereenkomst.

2. De Uitvoeringsovereenkomst Wmo nieuwe taken voor de duur van 1
jaar te verlengen conform artikel 6.4 van de 
Uitvoeringsovereenkomst.

3. De indexering van de producten/profielen die vallen onder de 
Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo 
nieuwe taken voor het contractjaar 2023 vaststellen op 2,63% voor 
de ambulante producten/profielen en op 2,47% voor de 
verblijfsproducten.

4. De voor het contractjaar 2023 geldende tarieven met betrekking tot 
de Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo
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nieuwe taken vast te stellen op de per aanbieder overeengekomen 
tarieven voor het contractjaar 2022 vermeerderd met indexering 
conform beslispunt 3.

5. De tarievenlijst Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg West 
2023 vast te stellen (bijlage 1).

6. De tarievenlijst Wmo nieuwe taken Midden-Limburg West 2023 vast 
te stellen (bijlage 2).

7. Het laten vervallen van het addendum Gespecialiseerde Jeugdhulp 
Midden-Limburg West dat op 2021 is ingegaan en vervangen door 
het vast te stellen addendum (bijlage 3).

8. Het producten- en dienstenboek Gespecialiseerde Jeugdhulp MLW 
2023 vast te stellen en als nieuwe bijlage toe te voegen aan de te 
verlengen Uitvoeringsovereenkomst waardoor deze hiervan 
onderdeel gaat uitmaken (bijlage 4).

9. Aanbieders een schriftelijk voorstel voor te leggen om de 
Uitvoeringsovereenkomsten 2022 inclusief addenda voor 
Gespecialiseerde Jeugdhulp voor de duur van 1 jaar, dus voor het 
jaar 2023, te verlengen overeenkomstig de optie tot verlenging uit 
de Uitvoeringsovereenkomsten (bijlage 5).

10. Aanbieders een schriftelijk voorstel voor te leggen om de 
Uitvoeringsovereenkomsten 2021 inclusief addenda voor Wmo 
nieuwe taken voor de duur van 1 jaar, dus voor het jaar 2023, te 
verlengen overeenkomstig de optie tot verlenging uit de 
Uitvoeringsovereenkomsten (bijlage 6).

11. De Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo
nieuwe taken, inclusief product- en dienstenboeken, addenda en 
tarievenlijsten vrij te geven voor publicatie in Negometrix ten 
behoeve van inschrijving door nieuwe (nog niet gecontracteerde) 
aanbieders.

12. Het kader Midden-Limburg West voor onderhandeling en 
beoordeling van de verlenging en nieuwe inschrijvingen voor de 
producten en diensten vallende onder de 
Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo 
nieuwe taken 2023 vast te stellen (bijlage 7).

13. De portefeuillehouder Wmo en Jeugd mandaat te verlenen voor de 
Escalatieprocedure met betrekking tot de 
Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo 
nieuwe taken.

14. Vanaf het contractjaar 2023 mandaat, machtiging en volmacht te 
verlenen conform bijgaand conceptbesluit “Mandaat, machtiging en 
volmacht voor contractmanager en hun vervangers” (bijlage 8).

15. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 5.1, lid 
2, sub b en f van de Wet open overheid (Woo) geheimhouding voor 
de resterende looptijd van de onderliggende Basisovereenkomst 
Gespecialiseerde Jeugdhulp op te leggen ten aanzien van bijlage 7 
(beoordelingskader MLW 2022 uit beslispunt 12).

Zie:   https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1771-DJ-1744139-over-Uitvoeringsovereenkomsten-
Gespecialiseerde-Jeugdhulp-en-Wmo-nieuwe-taken-2023.pdf 

1772 19 juli 2022

(BW220719-21)

Subsidie Stichting VAC Weert.

Besluit:  
Met ingang van de datum van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet geen subsidie meer aan Stichting VAC te verlenen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1772-DJ-1748879-over-Subsidie-Stichting-VAC-
Weert.pdf 

1773 19 juli 2022

(BW220719-25)

Jaarverslag VTH 2021.

Besluit:  
Het Jaarverslag VTH 2021 vast te stellen waarin de resultaten met 
betrekking tot de uitvoering van de VTH-activiteiten in 2021 zijn 
opgenomen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1773-DJ-1756188-over-Jaarverslag-VTH-2021.pdf 
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1774 19 juli 2022

(BW220719-13)

Bestemmingsplan 'Ringbaan Zuid 27'.

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Ringbaan Zuid 27' en het 

ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
2. Met de planschadeovereenkomst  in te stemmen.
3. Met het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan 

'Ringbaan Zuid 27' in te stemmen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-06-1774-DJ-1740017-over-Bestemmingsplan-Ringbaan-
Zuid-27.pdf 
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