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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1698 21 september 2021

(BW210921-06)

Subsidie MET ggz 2020 en 2022.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van het inhoudelijk verslag en 

financieel overzicht 2020 van Stichting MET ggz;
2. De subsidie 2020 voor Stichting MET ggz voor de Open 

Inloop definitief vast te stellen op € 62.996,- en 
Stichting MET ggz te verzoeken de teveel ontvangen 
voorschotten ad € 24.738,- terug te betalen, conform 
bijgevoegde conceptbeschikking.

3. Voor 2022 een subsidie te verlenen aan Stichting MET 
ggz van maximaal € 53.707,- ten behoeve van de 
activiteit 'Open Inloop', conform bijgevoegde 
conceptbeschikking, onder voorbehoud van goedkeuring 
van de gemeentebegroting 2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1698-DJ-1428909-over-
Subsidie-MET-ggz-2020-en-2022.pdf 

1699 21 september 2021

(BW210921-15)

Opheffen Vereniging van Eigenaren (VvE) voor de  
parkeergarage Stationskwartier.

Besluit:  
1. Instemmen met het opheffen van de VvE parkeergarage 

Stationskwartier.
2. Akkoord gaan met het toevoegen van de reserve VvE 

van € 91.000,- aan de gemeentelijke onderhoudsreserve 
vastgoed (R0300) en het onderhoud via de reguliere 
gemeentelijke onderhoudsplanning te laten lopen en dit 
financieel in het resultaat 2021 te verwerken.

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1699-DJ-1450534-over-
Opheffen-Vereniging-van-Eigenaren-VvE-voor-de-
parkeergarage-Stationskwartier.pdf 

1700 21 september 2021

(BW210921-23)

Verlenging uitvoeringsovereenkomst Jeugdhulp, 
Wmo en overeenkomst HbH 2022 MLW.

Besluit:  
1. De uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp 

te verlengen tot 31 december 2022 conform artikel 6.4 
van de uitvoeringsovereenkomst;

2. De Uitvoeringsovereenkomst Wmo nieuwe taken te 
verlengen tot 31 december 2022 conform artikel 6.4 van 
de uitvoeringsovereenkomst;

3. De profielen voor de percelen ‘Jeugd met een Beperking’ 
en ‘Jeugd- & Opvoedhulp’ per 1 januari 2022 niet meer 
toe te kennen en een afbouwregeling te treffen voor de 
toewijzingen van betreffende profielen die na 1 januari 
2022 doorlopen;

4. De indexering van de producten/profielen die vallen 
onder de uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde 
Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken voor het contractjaar 
2022 vast te stellen op 3,05% voor de ambulante 
producten/profielen en op 2,9% voor de 
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verblijfsproducten;
5. De voor het contractjaar 2022 geldende tarieven met 

betrekking tot de uitvoeringsovereenkomsten 
Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken vast 
te stellen op de per aanbieder overeengekomen tarieven 
voor het contractjaar 2021 vermeerderd met indexering 
conform beslispunt 4;

6. Het producten- en dienstenboek Gespecialiseerde 
Jeugdhulp MLW 2022 vast te stellen en als nieuwe 
bijlage toe te voegen aan de te verlengen 
uitvoeringsovereenkomst waardoor deze hiervan 
onderdeel gaat uitmaken (bijlage 1);

7. Het producten- en dienstenboek Wmo nieuwe taken 
MLW 2022 vast te stellen en als nieuwe bijlage toe te 
voegen aan de te verlengen uitvoeringsovereenkomst 
waardoor deze hiervan onderdeel gaat uitmaken (bijlage 
2);

8. De tarievenlijst Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-
Limburg West 2022 vast te stellen bijlage 3

9. De tarievenlijst Wmo nieuwe taken Midden-Limburg 
West 2022 vast te stellen (bijlage 4);

10. Aanbieders een schriftelijk voorstel voor te leggen om 
de uitvoeringsovereenkomsten 2021 incl. addenda voor 
Gespecialiseerde Jeugdhulp voor de duur van één (1) 
jaar, dus voor het jaar 2022, te verlengen 
overeenkomstig de optie tot verlenging uit de 
uitvoeringsovereenkomsten (bijlage 5);

11. Aanbieders een schriftelijk voorstel voor te leggen om 
de uitvoeringsovereenkomsten 2021 incl. addenda voor 
Wmo nieuwe taken voor de duur van één (1) jaar, dus 
voor het jaar 2022, te verlengen overeenkomstig de 
optie tot verlenging uit de uitvoeringsovereenkomsten 
(bijlage 6);

12. De uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde 
Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken, inclusief 
productenboeken, addenda en tarievenlijsten vrij te 
geven voor publicatie in Negometrix ten behoeve van 
inschrijving door nieuwe (nog niet gecontracteerde) 
aanbieders;

13. Het kader Midden-Limburg West voor onderhandeling en 
beoordeling van de verlenging en nieuwe inschrijvingen 
voor de producten en diensten vallende onder de 
uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp 
en Wmo nieuwe taken 2022 vast te stellen (bijlage 7);

14. De portefeuillehouder Wmo en de portefeuillehouder 
Jeugd mandaat te verlenen voor de Escalatieprocedure 
met betrekking tot de uitvoeringsovereenkomsten 
Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken;

15. Het toestaan van buiten contractuele plaatsingen voor 
de producten/profielen die vallen onder de 
uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp 
2022, wanneer dit op grond van het woonplaatsbeginsel 
noodzakelijk is;

16. De indexering van de producten/profielen die vallen 
onder de overeenkomst Hulp bij het Huishouden 2021 
e.v. voor het contractjaar 2022 vast te stellen op 
3,65%;

17. De additionele afspraak omtrent de mogelijke 
onderhandelingsresultaten met betrekking tot de cao 
VVT die invloed heeft op de HbH tarieven 2022 vast te 
stellen;

18. De tarievenlijst HbH 2022 vast te stellen (bijlage 8);
19. Aanbieders een schriftelijk voorstel voor te leggen om 

de overeenkomst HbH 2021 e.v. voor het jaar 2022 te 
verlengen, overeenkomstig de optie tot verlenging uit de 
overeenkomsten; het schriftelijk voorstel bevat tevens 
ook de tarievenlijst HbH 2022 (zie beslispunt 18) en de 
additionele afspraak (zie beslispunt 17) (bijlage 9);

20. Vanaf het contractjaar 2022 mandaat, machtiging en 



volmacht te verlenen conform bijgaand conceptbesluit 
“Mandaat, machtiging en volmacht voor 
contractmanager en hun vervangers”, met aansluitende 
publicatie in het digitale gemeenteblad en plaatsing op 
overheid.nl bij decentrale regelgeving (bijlage 10);

21. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto 
artikel 10, 2e lid onder b en g van de Wet Openbaarheid 
van Bestuur (WOB) geheimhouding voor de resterende 
looptijd van de onderliggende Basisovereenkomst 
Gespecialiseerde Jeugdhulp op te leggen ten aanzien 
van bijlage 7 (beoordelingskader MLW 2022 uit 
beslispunt 13);

22. Besluiten om het collegevoorstel met bijlagen op de 
Tilslijst van de raad te zetten.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1700-DJ-1452039-over-
Verlenging-uitvoeringsovereenkomst-Jeugdhulp-Wmo-
en-overeenkomst-HbH-2022-MLW.pdf 

1701 28 september 2021

(BW210928-02)

Onderwijsachterstandenbeleid: definitieve 
vaststelling subsidie 2019-2020 en subsidieverlening 
2021-2022.

Besluit:  
1. Subsidies 2019-2020 definitief vast te stellen op      

€ 532.500 voor Eduquaat en € 440.770 voor 
Meerderweert.

2. Definitieve vaststelling van subsidie 2019-2020 voor de 
stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO op te 
schorten tot maart 2023.

3. Subsidies voor 2021 te verlenen van maximaal:
a. € 250.000 aan de stichting Eduquaat
b. € 318.875 aan de stichting Meerderweert
c. € 32.000 aan de stichting LVO
d. € 45.500 aan de stichting Punt Welzijn
e. € 8.000 aan Loket 3 Community Heroes
f. € 3.696 voor Jeugdgezondheidszorg

4. Deze subsidie ten laste te brengen van OAB 2021   
(€ 180.000) NPO (€ 418.975), coronacompensatie 
jongeren (€ 49.196) en preventie (€ 10.000).

5. Subsidies voor 2022 te verlenen van maximaal:
a. € 234.500 aan de stichting Eduquaat
b. € 267.835 aan de stichting Meerderweert

6. Deze subsidies ten laste te brengen van OAB 2022 
onder voorbehoud van vaststelling van de 
gemeentebegroting 2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1701-DJ-1367600-over-
Onderwijsachterstandenbeleid-definitieve-vaststelling-
subsidie-2019-2020-en-subsidieverlening-2021-2022-
1.pdf 

1702 5 oktober 2021

(BW211005-04)

Preventie Maatschappelijke opvang.

Besluit:  
1. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert 

van maximaal € 72.240,- als bijdrage in de kosten voor 
het project ‘Sores en paperassen pitstop’ conform 
bijgevoegde conceptbeschikking;

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1702-DJ-1422588-over-
Preventie-Maatschappelijke-opvang.pdf 
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1703 5 oktober 2021

(BW211005-07)

Kwijtschelding huur eerste helft 2021 Stichting 
Zwembad De IJzeren Man.

Besluit:  
1. Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man, conform 

bijgevoegde conceptbeschikking, de te betalen huur 
voor de eerste helft van 2021 kwijt te schelden tot 
maximaal € 61.783,- en uitstel van betaling te verlenen 
voor de resterende huur voor het jaar 2021, voorlopig 
tot 31 december 2021;

2. Een subsidieaanvraag op grond van de subsidieregeling 
SPUK-IJZ in te dienen voor een bedrag van € 61.783,- 
en dit bedrag in te zetten ter dekking van de financiële 
gevolgen onder 1;

3. Besluitvorming over de exacte hoogte van de 
huurkwijtschelding in relatie tot de ontvangen subsidie 
op grond van de subsidieregeling SPUK-IJZ voor de 
eerste helft van 2021 te koppelen aan de vaststelling 
van alle door de gemeente verleende en eventueel nog 
te verlenen subsidies voor het jaar 2021;

4. Kennis nemen van de verleende subsidie op grond van 
de subsidieregeling SPUK-IJZ voor het jaar 2020 en het 
effect hiervan op het exploitatieresultaat 2020 van 
Stichting Zwembad De IJzeren Man;

5.   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 oktober 
2021 naar 31 december 2021.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-07-1703-DJ-1460404-over-
Kwijtschelding-huur-eerste-helft-2021-Stichting-
Zwembad-De-IJzeren-Man.pdf 
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