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B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1627 24 november 2020

(BW201124-02)

 Uitvoeringsovereenkomst 2021-2024 en subsidie 
2021 Stichting Punt Welzijn.

Besluit: 1. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 
Gemeente Weert – Punt Welzijn 2021-2024.

2. Voor 2021 een subsidie te verlenen aan Stichting 
Punt Welzijn van maximaal € 2.074.962 conform 
bijgevoegde concept-beschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1627-DJ-1135502-over-
Uitvoeringsovereenkomst-2021-2024-en-subsidie-2021-
Stichting-Punt-Welzijn.pdf 

1628 24 november 2020

(BW201124-04)

 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2019.

Besluit: 1. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek 
2019 Wet maatschappelijke ondersteuning 
(bijlage 1) vast te stellen;

2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2019 te 
publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1628-DJ-1160921-over-
Clientervaringsonderzoek-Wet-maatschappelijke-
ondersteuning-2019.pdf 

1629 1 december 2020

(BW201201-05)

 Subsidie 2021 Stichting Pedagogisch Sociaal 
Werk Midden-Limburg.

Besluit: Voor 2021 een subsidie te verlenen aan Stichting 
Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg van 
maximaal € 23.908,- ten behoeve van de activiteit 
‘Open Inloop De Hoeëskamer', conform bijgevoegde 
conceptbeschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1629-DJ-1171647-over-
Subsidie-2021-Stichting-Pedagogisch-Sociaal-Werk-
Midden-Limburg.pdf 

1630 1 december 2020

(BW201201-09)

 Maatschappelijke opvang 2021 en subsidie 
Zelfregiecentrum 2021.

Besluit: 1. Het Afsprakenkader 2021 betreffende de flexibele 
maatschappelijke opvang vast te stellen;

2. De gemeente Venlo te verzoeken om de kosten 
voor de flexibele maatschappelijke opvang 
2021, in totaal € 604.966,- beschikbaar te 
stellen, vanuit de Rijksmiddelen die zij als 
centrumgemeente voor deze taak ontvangen 
door middel van bijgevoegde conceptbrief;

3. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum 
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Weert voor de flexibele maatschappelijke 
opvang 2021 van maximaal € 373.839,- conform 
bijgevoegde conceptbeschikking;

4. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum 
Weert voor 2021 van maximaal € 200.000,- voor 
activerende inloop en innovatieve dagbesteding, 
conform bijgevoegde conceptbeschikking;

5. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op 
de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1630-DJ-1192643-over-
Maatschappelijke-opvang-2021-en-subsidie-
Zelfregiecentrum-2021.pdf 

1631 1 december 2020

(BW201201-17)

 Inhuur ten laste van COA gelden 2020.

Besluit: Akkoord te gaan met besteding van COA gelden 
2020 voor de inhuur bij publiekszaken en de inhuur 
ten behoeve van integratie.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1631-DJ-1205359-over-
Inhuur-ten-laste-van-COA-gelden-2020.pdf 

1632 8 december 2020

(BW201208-06)

 Subsidieregeling Lokale Media 2020-2021.

Besluit:  1. De subsidieregeling Lokale Media 2020 – 2021 
vast te stellen.

2. Het aanvraagformulier subsidie Lokale Media 
vast te stellen.

3. De vastgestelde regeling te publiceren.
4. De raad via de TILS-lijst te informeren over het 

besluit.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1632-DJ-1202114-over-
Subsidieregeling-Lokale-Media-2020-2021.pdf 

1633 8 december 2020

(BW201208-07)

 Taakstelling huisvesting vergunninghouders 
eerste helft 2021.

Besluit: Van de taakstelling huisvesting vergunninghouders 
eerste helft 2021 kennis te nemen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1633-DJ-1203003-over-
Taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-
helft-2021.pdf 

1634 8 december 2020

(BW201208-14)

 Uitvoeringsprogramma VTH 2021 deel 1 (RUD).

Besluit: 1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 deel 1 
betreffende het deel van de RUD Limburg Noord 
vast te stellen.

2. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 deel 1 
(RUD) ter kennis te brengen van de 
gemeenteraad via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1634-DJ-1208825-over-
Uitvoeringsprogramma-VTH-2021-deel-1-RUD.pdf 

1635 15 december 2020  Bestemmingsplan 'IJzerenmanweg 5B'.
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(BW201215-24) Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 
'IJzerenmanweg 5B' 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-01-1635-DJ-1214516-over-
Bestemmingsplan-IJzerenmanweg-5B.pdf 

1636 5 januari 2020

(BW210105-08)

 Bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 5/5a Stramproy.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Mgr. 
Nolensstraat 5/5a Stramproy' en het ontwerp 
raadsbesluit in te stemmen. 

2. Met het in procedure brengen van het ontwerp 
bestemmingsplan 'Mgr. Nolensstraat 5/5a 
Stramproy' in te stemmen. 

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-01-1636-DJ-1229860-over-
Bestemmingsplan-Mgr-Nolensstraat-5-5a-Stramproy.pdf 
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