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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1411 22 mei 2018

(BW180522-04)

 Natuurcompensatie Centrale Zandwinning (CZW).

Besluit:  1. Met het toestaan van de ontwikkeling van natuur 
in 5 plangebieden ten behoeve van de 
natuurcompensatie Centrale Zandwinning (CZW) 
in te stemmen met een Omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure).

2. Met de ontwerp omgevingsvergunning 
(uitgebreid) voor het toestaan van deze 
natuurontwikkeling in te stemmen.  

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1411.pdf   

1412 22 mei 2018

(BW180522-05)

 Begrotingsbrief 2019 van Gedeputeerde Staten van 
Limburg.

Besluit:  Kennis te nemen van de begrotingsbrief 2019 van 
Gedeputeerde Staten van Limburg.  

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1412.pdf 

1413 22 mei 2018

(BW180522-07)

 Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4e 
partiële herziening en exploitatieplan 
Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening.

Besluit:  1. Met het ontwerpbestemmingsplan Kampershoek-
Noord 2010, 4e partiële herziening in te 
stemmen.

2. Met het ontwerpexploitatieplan Kampershoek-
Noord 2010, 3e herziening in te stemmen.

3. Met het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
4. Met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in 

te stemmen.
5. Met de ter inzagelegging van de 

ontwerpbesluiten in te stemmen.  

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1413.pdf  

1414 22 mei 2018

(BW180522-18)

 Dienstverleningsovereenkomst, productenboek en 
verwerkersovereenkomst Omnibuzz.

Besluit:  1. Kennis te nemen va de 
dienstverleningsovereenkomst, het 
productenboek en de verwerkersovereenkomst 
van Omnibuzz;

2. In te stemmen met de ondertekening van de 
dienstverleningsovereenkomst en de 
verwerkersovereenkomst van Omnibuzz;

3. De raadsleden informeren via de Tils lijst.  

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1414.pdf 

1415 22 mei 2018  Toezicht en handhaving bijzondere wetten (BOA’s).
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(BW180522-19)
Besluit:  1. In te stemmen met het procesvoorstel om te 

komen tot het inrichten van een adequaat 
functionerend team 'toezicht en handhaving 
bijzondere wetten’(BOA-team) als onderdeel van 
de gemeentelijke organisatie;

2. De Raad te informeren via de TILS-lijst.  

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1415.pdf 

1416 29 mei 2018

(BW180529-06)

 Dienstverleningsovereenkomst GGD Voorzorg 
2018-2020.

Besluit:  1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan 
met de GGD voor project "Voorzorg" 2018-2020.

2. Wethouder Sterk te machtigen tot ondertekening 
van een dienstverleningsovereenkomst namens 
het college van burgemeester en wethouders.  

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1416.pdf 

1417 29 mei 2018

(BW180529-08)

 Ontwerp bestemmingsplan 'Binnenstad 2017'.

Besluit:  1. Het Eindverslag inspraak over de ingekomen 
zienswijzen op het voorontwerp 
bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' vast te 
stellen.

2. Met de anterieure en planschadeovereenkomsten 
'Kromstraat 9', 'Maasstraat 20' en 'Hegstraat 26' 
in te stemmen. 

3. Met de planschadeovereenkomsten 'Langpoort 3' 
en 'Schoolstraat 8/Verstraetenweg 1' en 
'Hoogstraat 10-10A/Schoolstraat 3-5' in te 
stemmen.

4. Van de sloopverklaring 'Hoogstraat 10-
10A/Schoolstraat 3-5' kennis te nemen.

5. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Binnenstad 
2017', het ontwerp raadsbesluit en het ter 
inzage leggen van het plan in te stemmen.  

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1417.pdf 

1418 5 juni 2018

(BW180605-02)

 Jaarverslag kinderopvang 2017.

Besluit:  1. Het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2017 
vast te stellen.

2. Het vastgestelde gemeentelijk jaarverslag 
kinderopvang 2017 te publiceren en in te dienen 
via www.waarstaatjegemeente.nl (Inspectie van 
het Onderwijs).  

Zie:        https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-
inzage-liggende-stukken-tils/TILS-05-1418.pdf 
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