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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1788 22 november 
2022

(BW221122-02)

Extra inzet bij complexe en overlastgevende casuïstiek.

Besluit:  
1. Met ingang van 1 januari 2023 de formatie binnen de afdeling Werk,

Inkomen en Zorg structureel uit te breiden met 0,56 fte 
(functieschaal 10) voor een procesregisseur complexe casuïstiek;

2. Akkoord te gaan met het met ingang van 2023 beschikbaar stellen 
van een uitvoeringsbudget van € 25.000,- per jaar, waarmee de 
procesregisseur complexe casuïstiek in incidentele gevallen het 
mandaat heeft om te kiezen voor een noodzakelijke oplossing 
buiten het reguliere (gecontracteerde) zorgaanbod om;

3. Aan de procesregisseur complexe casuïstiek mandaat te verlenen 
conform bijgaand concept mandaatbesluit met aansluitende 
publicatie in het digitale gemeenteblad en plaatsing op overheid.nl 
bij decentrale regelgeving;

4. De kosten van beslispunt 1 (€ 50.400,- per jaar) en beslispunt 2 (€ 
25.000,- per jaar) ten laste te brengen van het beschikbare budget 
voor versterking van de lokale sociale basis.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-01-1788-DJ-
1727307-over-Extra-inzet-bij-complexe-en-overlastgevende-
casuistiek.pdf 

1789 29 november 
2022

(BW221129-02)

Subsidies onderwijsachterstanden 2021 en 2023.

Besluit:  
1. Subsidies onderwijsachterstanden voor 2021 vast te stellen op € 

427.650,- voor de stichting Eduquaat en € 368.700,- voor de 
stichting Meerderweert.

2. Subsidies onderwijsachterstanden voor 2023 te verlenen van 
maximaal € 375.917,- aan de stichting Eduquaat en € 332.000,- aan
de stichting Meerderweert.

3. De subsidies ten laste te brengen van beschikbare budgetten voor 
onderwijsachterstanden OAB Schools en Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO).

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-01-1789-DJ-
1806392-over-Subsidies-onderwijsachterstanden-2021-en-2023.pdf 

1790 6 december 2022

(BW221206-06)

Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2023.

Besluit:  
1. Akkoord te gaan met de regionale begroting Geweld in 

Afhankelijkheidsrelaties 2023;
2. Een bedrag van maximaal € 160.705 beschikbaar te stellen aan de 

gemeente Venlo voor de financiering van Stichting Veilig Thuis 
Noord- en Midden-Limburg in 2023; 

3. Een bedrag van maximaal € 56.123 beschikbaar te stellen aan de 
gemeente Venlo om het tekort op de Decentralisatie-uitkering 
Vrouwenopvang (DUVO) 2023 op te vangen;

4. De kosten voor beslispunt 3 (€ 56.123 in 2023) ten laste te brengen 
van het beschikbare budget voor versterking van de lokale sociale 
basis (€ 52.622) en het budget voor zorgcoördinatie mensenhandel 
(€ 3.501); 

5. De aanvullende kosten voor financiering van Stichting Veilig Thuis 
Noord- en Midden-Limburg (€ 14.310) via de 1e tussenrapportage 
2023 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-01-1790-DJ-
1863937-over-Geweld-in-afhankelijkheidsrelaties-2023.pdf 
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1791 6 december 2022

(BW221206-07)

Handboek Projectmanagement en Leidraad Planmatig 
Resultaatgericht Werken.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van het Handboek Projectmanagement 2022.
2. In te stemmen met de rol van het college zoals genoemd in het 

Handboek Projectmanagement.
3. Kennis te nemen van de Leidraad Planmatig Resultaatgericht 

Werken, september 2022.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-01-1791-DJ-
1865022-over-Handboek-Projectmanagement-en-Leidraad-Planmatig-
Resultaatgericht-Werken.pdf 

1792 6 december 2022

(BW221206-09)

Vervangingsregeling gemeentesecretaris / algemeen directeur 
gemeente Weert.

Besluit:  
1. De vervangingsregeling gemeentesecretaris / algemeen directeur 

gemeente Weert zoals bijgevoegd als bijlage 1 vast te stellen.
2. De vervangingsregeling van 26 juni 2018 in te trekken.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-01-1792-DJ-
1871656-over-Vervangingsregeling-gemeentesecretaris-algemeen-
directeur-gemeente-Weert.pdf 

1793 13 december 
2022

(BW221213-07)

Eindevaluatie project cliëntondersteuning.

Besluit:  
1. De eindevaluatie project Cliëntondersteuning vast te stellen.
2. In te stemmen met de aanbeveling om een voorlichter/ambassadeur

aan te stellen bij De Vraagwijzer die de 
ondersteuningsmogelijkheden in het sociaal domein extern gaat 
uitdragen, onder voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met de 
overheveling naar 2023 van maximaal € 117.147 voor 
cliëntondersteuning in de slotwijziging 2022.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-01-1793-DJ-
1860302-over-Eindevaluatie-project-clientondersteuning.pdf 

1794 13 december 
2022

(BW221213-21)

Pilot jongeren in beeld.

Besluit:  
1. De pilot jongeren in beeld voor de duur van 1 jaar uit te voeren voor

zover het de regio Weert betreft (Weert, Nederweert en Leudal).
2. De kosten voor de casemanager en overige personele inzet ten 

laste te brengen van de vergoeding hiervoor van de 
centrumgemeente van de arbeidsmarktregio, met een maximum 
van € 70.000,- voor de casemanager en € 10.000,- voor overige 
personele inzet (tenzij de centrumgemeente tussentijds aanvullende
middelen beschikbaar stelt).

3. De ‘Uitvoeringsovereenkomst pilot Jongeren in Beeld gemeente 
Weert’ aan te gaan met de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
samenwerking Leerplicht RMC Weert-Nederweert conform bijlage 1.

4. De ‘Verwerkersovereenkomst Pilot Jongeren in beeld Weert en 
Nederweert’ aan te gaan met Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale samenwerking Leerplicht RMC Weert-Nederweert conform
bijlage 2.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-01-1794-DJ-
1888790-over-Pilot-jongeren-in-beeld.pdf 

1795 13 december 
2022

(BW221213-09)

Open Inloop 2023.

Besluit:  
1. Voor 2023 een subsidie te verlenen aan Stichting Punt Welzijn van 

maximaal € 44.130,-ten behoeve van de activiteit 'Open Inloop 
Boshoven', conform bijgevoegde beschikking;
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2. Voor 2023 een subsidie te verlenen aan Stichting MET ggz van 
maximaal € 14.361,- ten behoeve van de activiteit 'GGZ-expertise in
de wijk', conform bijgevoegde beschikking;

3. Een huurovereenkomst aan te gaan met Stichting Sociaal Kultureel 
Werk Fatima ten behoeve van de activiteit ‘Open Inloop Fatima’;

4. Het afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn machtigen 
om de huurovereenkomst met Stichting Sociaal Kultureel Werk 
Fatima te ondertekenen conform bijgaand volmachtsbesluit.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-01-1795-DJ-
1870940-over-Open-Inloop-2023.pdf 

1796 20 december 
2022

(BW221220-04)

Subsidieverlening onderwijsachterstandenbeleid voortgezet 
onderwijs 2023.

Besluit:  
Een subsidie voor onderwijsachterstanden te verlenen voor 2023 van 
maximaal € 30.000,- aan de Stichting LVO conform bijgevoegde 
beschikking.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-01-1796-DJ-
1881821-over-Subsidieverlening-onderwijsachterstandenbeleid-
voortgezet-onderwijs-2023.pdf 
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