Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 2 juni 2021

Nr.
1660

B&W-besluit

Onderwerp en genomen besluit

23 maart 2021

Financiële uitgangspunten begroting 2022 en 1e
Tussenrapportage 2021.

(BW210323-05)

Besluit: 1. Vaststellen van de te hanteren indexen en
percentages voor de begroting 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025.
2. Voor de eerste Tussenrapportage 2021 volstaan
met financiële bijstellingen exploitatie- en
investeringsbudgetten (kredieten).
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1660-DJ-1270479-overFinanciele-uitgangspunten-begroting-2022-en-1eTussenrapportage-2021.pdf
1661

30 maart 2021

Bestemmingsplan Kruisstraat 3 – Kerkstraat ong.

(BW210330-03)

Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Kruisstraat 3
- Kerkstraat ong.' en het ontwerp raadsbesluit in
te stemmen.
2. Met het in procedure brengen van het ontwerp
bestemmingsplan 'Kruisstraat - Kerkstraat ong.'
in te stemmen.
3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1661-DJ-1284645-overBestemmingsplan-Kruisstraat-3-Kerkstraat-ong.pdf

1662

30 maart 2021

Ontwerp bestemmingsplan Walestraat, Stramproy.

(BW210330-12)

Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Walestraat,
Stramproy' en het ontwerp raadsbesluit in te
stemmen.
2. Met de 'overeenkomst tussen de gemeente
Weert en Kwaspen Woningbouw BV inzake de
realisatie van woningen en openbaar gebied op
de locatie Walestraat te Stramproy' 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-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1662-DJ-1313186-overOntwerp-bestemmingsplan-Walestraat-Stramproy.pdf

1663

30 maart 2021
(BW210330-13)

Uitvoeringsprogramma VTH deel 2 gemeente
Weert.
Besluit: 1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 deel 2
gemeente Weert vast te stellen.
2. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 deel 2
gemeente Weert ter kennis te brengen van de
gemeenteraad via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-

liggende-stukken-tils/TILS-04-1663-DJ-1313819-overUitvoeringsprogramma-VTH-deel-2-gemeente-Weert.pdf
1664

6 april 2021

Rapporten bedrijventerreinen Stec Groep.

(BW210406-02)

Besluit: 1. In te stemmen met het rapport "ruimtebehoefte
onderzoek bedrijventerreinen".
2. Kennis te nemen van het rapport "beoordeling
marktkwaliteit en potentie werklocaties".
3. Beide rapporten te benutten als bouwsteen voor
de Omgevingsvisie.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1664-DJ-1270061-overRapporten-bedrijventerreinen-Stec-Groep.pdf

1665

13 april 2021

Landelijk Convenant Vroegsignalering.

(BW210413-03)

Besluit: 1. Het uitgevoerde Data Protection Impact
Assessment (DPIA) ‘Vroegsignalering Wgs’ van 8
februari 2021 goed te keuren.
2. Aan te sluiten bij het Landelijk Convenant
Vroegsignalering.
3. Mandaat en volmacht te verlenen aan de
concerndirecteur om te beslissen over het
aangaan en ondertekenen van overeenkomsten
met betrekking tot het Landelijk Convenant
Vroegsignalering, alsmede tot het verrichten van
feitelijke handelingen daartoe.
4. De concerndirecteur de bevoegdheid te verlenen
om, voor zover het de bevoegdheden als
bedoeld in punt 3 betreft, ondermandaat en
volmacht door te verlenen aan onder hem
werkzame personen.
5. Het convenant “Vroegsignalering huurschulden
Weert” van 13 februari 2017 met ingang van 1
mei 2021 op te zeggen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1665-DJ-1201270-overLandelijk-Convenant-Vroegsignalering.pdf

1666

13 april 2021

Subsidie Zelfregiecentrum 2021.

(BW210413-04)

Besluit: Aan het Zelfregiecentrum Weert voor het jaar 2021
een subsidie te verlenen van maximaal € 189.291,als bijdrage in de kosten van het Herstelhuis
Midden-Limburg conform bijgevoegde
conceptbeschikking.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1666-DJ-1237771-overSubsidie-Zelfregiecentrum-2021.pdf

1667

13 april 2021

Pilot Wonen Plus.

(BW210413-07)

Besluit: 1. Het projectvoorstel Pilot Wonen Plus vast te
stellen (bijlage 1);
2. Kennis te nemen van het subsidiebesluit van de
gemeente Venlo (bijlage 2);
3. Het door de gemeente Venlo toegekende
subsidiebedrag van € 613.738 in te zetten als
projectbudget voor de Pilot Wonen Plus;
4. Een bedrag van € 27.551 toe te voegen aan dit
projectbudget ten laste van de beschikbare
restantmiddelen brede aanpak dak- en
thuisloosheid;
5. Aan Buro Andersom een incidentele subsidie

6.

7.

2021 te verlenen van maximaal € 630.506, voor
het uitvoeren van de Pilot Wonen Plus, conform
bijgevoegde concept-beschikking (bijlage 3);
Een bedrag van € 10.738 in te zetten voor extra
gemeentelijke personele inzet 2021 in verband
met deelname aan de pilot voor gemiddeld 8 uur
per week;
De raad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1667-DJ-1282201-overPilot-Wonen-Plus.pdf
1668

13 april 2021

Aanpak eenzaamheid gemeente Weert 2021-2024.

(BW210413-10)

Besluit: 1. De conceptnotitie 'Aanpak eenzaamheid
gemeente Weert 2021-2024' vast te stellen
conform bijlage 1;
2. Kennis te nemen van de concept regionale
agenda 'Eén tegen eenzaamheid 2021-2024,
Midden-Limburg West' van het netwerk Gezond
Samen Leven, conform bijlage 2;
3. Een subsidie van maximaal € 7.000,- aan de
Katholieke Bond voor Ouderen Limburg te
verlenen voor uitvoering van het project ‘Samen
tegen Eenzaamheid’ conform bijgevoegde
concept-beschikking;
4. De subsidie van € 7.000,-- ten laste te laten
komen van coronacompensatiepakker 4,
onderdeel bestrijden eenzaamheid ouderen met
als achtervang de reserve innovatie en
transformatie sociaal domein;
5. De raad te informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1668-DJ-1294376-overAanpak-eenzaamheid-gemeente-Weert-2021-2024.pdf

1669

13 april 2021
(BW210413-27)

Vervanging bedrijfsvoertuig afdeling Openbaar
Gebied.
Besluit: 1. In te stemmen met de vervanging van het
bedrijfsvoertuig van de afdeling Openbaar
Gebied.
2. De financiële mutaties te verwerken in de 1e
bestuursrapportage 2021 en meerjarenbegroting
2022-2024.
3. De raad te informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1669-DJ-1322481-overVervanging-bedrijfsvoertuig-afdeling-OpenbaarGebied.pdf

1670

20 april 2021
(BW210420-05)

 Werkprogramma 2021 en projectactiviteiten Punt
Welzijn.
Besluit: 1. Het werkprogramma 2021 Punt Welzijn vast te
stellen.
2. Een subsidie van maximaal € 11.200,- te
verlenen aan Punt Welzijn voor de uitvoering
van Coaching2gether ten laste van
coronasteunpakket 4 (maartbrief) onder
perspectief jeugd en jongeren (e), met als
eventuele achtervang het bestaande budget
voor onderwijsachterstandenbeleid en dit project
vanaf 2022 toe te voegen aan de basissubsidie

aan Punt Welzijn ten laste van het budget voor
onderwijsachterstandenbeleid.
3. Een subsidie van maximaal € 10.000,- te
verlenen aan Punt Welzijn voor extra inzet van
jeugd-/jongerenwerk op St. Louis ten laste van
coonasteunpakket 4 (maartbrief) onder
jongerenwerk jeugd (f), onder voorbehoud van
vaststelling van de 1e tussenrapportage 2021.
4. Een subsidie van maximaal € 8.833,- te verlenen
aan Punt Welzijn voor uitvoering van het
pilotproject Join Us ten laste van
coronasteunpakket 4 (maartbrief) onder
mentale ondersteuning jeugd (g), met als
eventuele achtervang het bestaande budget
voor onderwijsachterstandenbeleid.
5. De toegekende subsidie van de gemeente Venlo
‘Ambulantisering GGZ 2021’ van € 10.000,- voor
de pilot Join Us in te zetten voor de methodiek
en werkwijze van Stichting Join Us.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1670-DJ-1301289-overWerkprogramma-2021-en-projectactiviteiten-PuntWelzijn.pdf
1671

20 april 2021
(BW210420-07)

 Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single
Information Audit (Ensia) 2020.
Besluit: 1. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31
december 2020 de beheersmaatregelen van de
DigiD aansluitingen van de gemeente Weert
voldoen aan de normen.
2. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31
december 2020 voor Suwinet niet aan alle
normen wordt voldaan.
3. Vaststellen van de verantwoordingsrapportages
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
en Basisregistratie Ondergrond (BRO).
4. De Collegeverklaring Eenduidige Normatiek en
Single Information Audit 2020 (ENSIA), te
ondertekenen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1671-DJ-1316658-overCollegeverklaring-Eenduidige-Normatiek-SingleInformation-Audit-Ensia-2020.pdf

1672

20 april 2021
(BW210420-10)

 Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden
Nederweert/Weert.
Besluit: 1. In te stemmen met de samenwerkingsafspraken
van de Lokale Alliantie ‘Financieel Veilig Ouder
Worden’ Nederweert/Weert.
2. Volmacht te verlenen aan wethouder Sterk om
de samenwerkingsafspraken namens de
burgemeester te ondertekenen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-04-1672-DJ-1323646-overLokale-Alliantie-Financieel-Veilig-Ouder-WordenNederweert-Weert.pdf

