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B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1673 4 mei 2021

(BW210504-04)

 Incidentele subsidie Lokale Media 2020 – 2021.

Besluit:  1. Hoofdaanvrager Stichting Streekomroep Weert 
een incidentele subsidie 2021 te verlenen van 
maximaal € 60.000,- voor het aanbieden van 
een wekelijks streekjournaal en een TV 
Magazine per kwartaal conform bijgevoegde 
beschikking.

2. De subsidie ten laste te brengen van het 
beschikbare projectsubsidiebudget 2021 Lokale 
Media.

3. De aanvraag voor een subsidie van Stichting 
voor Mediaontwikkeling voor het aanbieden van 
een streekjournaal af te wijzen.

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1673-DJ-1292834-over-
Incidentele-subsidie-Lokale-Media-2020-2021.pdf 

1674 4 mei 2021

(BW210504-05)

 Protocol regionale afstemming initiatieven 
economie en recreatie & toerisme.

Besluit: In te stemmen met het protocol regionaal 
informeren en afstemmen van initiatieven op het 
gebied van economie en recreatie & toerisme.

Aanvullend collegebesluit: Het college interpreteert het als  
informatief afstemmen van initiatieven.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1674-DJ-1322483-over-
Protocol-regionale-afstemming-initiatieven-economie-
en-recreatie-toerisme.pdf 

1675 4 mei 2021

(BW210504-06)

 Klanttevredenheidsonderzoek Omnibuzz 2020.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de resultaten van het 
Klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz.

2. De raad te informeren via de Tils lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1675-DJ-1325348-over-
Klanttevredenheidsonderzoek-Omnibuzz-2020.pdf 

1676 4 mei 2021

(BW210504-07)

 Maartcirculaire 2021 Gemeentefonds inzake het 
4e corona-compensatiepakket.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de maartcirculaire 2021 
Gemeentefonds over het 4e corona-
compensatiepakket.

2. Kennis te nemen van de financiële vertaling van 
deze maartcirculaire.

3. Akkoord te gaan met het neutraal verwerken van 
de te ontvangen bijdragen uit het 4e corona-
compensatiepakket via de 1e tussenrapportage 
2021.
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4. De raad informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1676-DJ-1326207-over-
Maartcirculaire-2021-Gemeentefonds-inzake-het-4e-
corona-compensatiepakket.pdf 

1677 11 mei 2021

(BW210511-02)

Intern Controle Plan 2021.

Besluit:  Het Intern Controle Plan 2021 vast te stellen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1677-DJ-1307810-over-
Intern-Controle-Plan-2021.pdf 

1678 11 mei 2021

(BW210511-03)

Ontwerp bestemmingsplan ‘Frans Strouxstraat 77 
- 77a’.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan ‘Frans 
Strouxstraat 77 - 77a’ 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-05-1678-DJ-1323877-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Frans-Strouxstraat-77-
77a.pdf 

1679 18 mei 2021

(BW210518-03)

Bestemmingsplan ‘Molenweg 16a en Molenbroek 
17’.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan ‘Molenweg 
16a en Molenbroek 17’ en het ontwerp 
raadsbesluit in te stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Molenweg 16a en Molenbroek 
17’ in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1679-DJ-1281583-over-
Bestemmingsplan-Molenweg-16a-en-Molenbroek-17.pdf 

1680 25 mei 2021

(BW210525-04)

Bestemmingsplan Kemperveldweg 3, ontwerp.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 
'Kemperveldweg 3' en het ontwerp raadsbesluit 
in te stemmen. 

2. Met het in procedure brengen van het ontwerp 
bestemmingsplan 'Kemperveldweg 3' in te 
stemmen. 

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1680-DJ-1342003-over-
Bestemmingsplan-Kemperveldweg-3-ontwerp.pdf 

1681 25 mei 2021

(BW210525-08)

Kwijtschelding huur en aanvullende 
exploitatiesubsidie 2020 Stichting Zwembad De 
IJzeren Man.

Besluit:  1. Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man, 
conform bijgevoegde conceptbeschikking, voor 
het jaar 2020 de betaalde huur kwijt te schelden 
tot maximaal € 226.062,- en een aanvullende 
exploitatiesubsidie te verlenen van maximaal € 
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137.000,-;
2. Een subsidieaanvraag op grond van de 

subsidieregeling SPUK-IJZ in te dienen voor een 
bedrag van € 363.062,- en dit bedrag in te 
zetten ter dekking van de financiële gevolgen 
onder 1;

3. Besluitvorming over de exacte hoogte van de 
huurkwijtschelding en de aanvullende 
exploitatiesubsidie 2020 in relatie tot de 
ontvangen subsidie op grond van de 
subsidieregeling SPUK-IJZ te koppelen aan de 
vaststelling van de eerder verleende subsidies 
voor het jaar 2020;

4. De uiterlijke termijn voor het indienen van de 
aanvraag voor vaststelling van de subsidies 
2020 door Stichting Zwembad De IJzeren Man te 
wijzigen van 1 mei naar 1 oktober 2021.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-05-1681-DJ-1350088-over-
Kwijtschelding-huur-en-aanvullende-exploitatiesubsidie-
2020-Stichting-Zwembad-De-IJzeren-Man.pdf 
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