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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1682 22 juni 2021

(BW210622-03)

 Jaarverslag en jaarrekening 2020 
Gemeenschappelijke Regeling Regionale 
Uitvoeringsdienst Limburg Noord ( GR RUD LN).

Besluit:  
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 

2020 van de GR RUD LN. 
2. De restitutie ad. € 14.882,= te verwerken bij de 

tussenrapportage 2021 en ten gunste te brengen van 
het begrotingssaldo 2021. 

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1682-DJ-1334401-over-
Jaarverslag-en-jaarrekening-2020-Gemeenschappelijke-
Regeling-Regionale-Uitvoeringsdienst-Limburg-Noord-
GR-RUD-LN.pdf 

1683 22 juni 2021

(BW210622-04)

 Exploitatie buurthuis Moesel.

Besluit:  
1. Een huurovereenkomst aan te gaan met de Stichting 

Beheer Buurthuis Moesel voor de tijdelijke voortzetting 
van de exploitatie van het buurthuis Moesel met een 
starthuur van € 5.000,- per jaar.

2. Een garantiesubsidie te verstrekken voor een eventueel 
exploitatietekort tot een maximum van 
€ 15.000,- per jaar conform bijgevoegde beschikking.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1683-DJ-1339260-over-
Exploitatie-buurthuis-Moesel.pdf 

1684 22 juni 2021

(BW210622-11)

 Beantwoording brief Wilhelmina '08 met verzoek 
hogere bijdrage onderhoud velden Drakesteyn.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van het verzoek van Wilhelmina ’08 om 

uitleg te geven over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage 
voor het onderhoud van de voetbalvelden op sportpark 
Drakesteyn en de hoogte van deze bijdrage met 
terugwerkende kracht voor een periode van 20 jaar aan 
te vullen en vanaf 2021 aan te passen;

2. Het verzoek af te wijzen;
3. Het verzoek te koppelen aan de besluitvorming over het 

sportaccommodatiebeleid door de raad;
4. Wilhelmina ’08 te informeren via bijgevoegde concept 

antwoordbrief en de raad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1684-DJ-1371328-over-
Beantwoording-brief-Wilhelmina-08-met-verzoek-
hogere-bijdrage-onderhoud-velden-Drakesteyn.pdf 

1685 22 juni 2021

(BW210622-13)

 Jaarverantwoording 2020 Stichting 
Parkmanagement Weert.

Besluit:  
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1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording 2020 
Stichting Parkmanagement Weert.

2. De subsidie voor het jaar 2020 op een bedrag van € 
104.320,- vast te stellen.

3. Vanaf 2022 bij de vaststelling van de subsidie rekening 
te houden met de hoogte van het Eigen Vermogen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1685-DJ-1373135-over-
Jaarverantwoording-2020-Stichting-Parkmanagement-
Weert.pdf 

1686 29 juni 2021

(BW210629-05)

 Begrotingsbrief 2022 Gedeputeerde Staten van 
Limburg.

Besluit:  Kennis te nemen van de begrotingsbrief 2022 van 
Gedeputeerde Staten van Limburg.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1686-DJ-1343775-over-
Begrotingsbrief-2022-Gedeputeerde-Staten-van-
Limburg.pdf 

1687 6 juli 2021

(BW210706-03)

 Aanmeldingsnotitie (vormvrije) 
milieueffectrapportage en bp Pinksterbloemstraat.

Besluit:  
1. In verband met het ontbreken van bijzondere 

omstandigheden, die kunnen leiden tot belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu, te besluiten dat voor 
de gevraagde wijziging geen milieueffectrapportage 
hoeft te worden opgesteld, zoals bedoeld in artikel 7.2 
van de Wet milieubeheer.

2. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Pinksterbloemstraat' 
en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

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

4. Met de 'Anterieure overeenkomst en 
planschadeovereenkomst betreffende het in exploitatie 
brengen van zes woningen aan de Pinksterbloemstraat 
te Weert' in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1687-DJ-1378594-over-
Aanmeldingsnotitie-vormvrije-milieueffectrapportage-en-
bp-Pinksterbloemstraat.pdf 

1688 13 juli 2021

(BW210713-08)

 Jaarverslag VTH 2020.

Besluit:
1. Het Jaarverslag VTH 2020 vast te stellen.
2. Het Jaarverslag VTH 2020 ter kennis te brengen aan de 

gemeenteraad via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1688-DJ-1387376-over-
Jaarverslag-VTH-2020.pdf 

1689 13 juli 2021

(BW210713-18)

 Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw-Gemeente Weert.

Besluit:  
1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe 

achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw met ingang van 1 augustus 2021 en 
ondertekening van de overeenkomst door burgemeester 
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R.J.H. Vlecken.
2. Kennis te nemen van de aankondiging van 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw dat er enkele 
wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten 
worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter 
besluitvorming aan uw college voorgelegd.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1689-DJ-1398821-over-
Nieuwe-achtervangovereenkomst-Waarborgfonds-
Sociale-Woningbouw-Gemeente-Weert.pdf 

1690 13 juli 2021

(BW210713-04)

 Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd 2021-2024.

Besluit:  De ‘Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd’ te 
verlengen voor de periode 2021-2024.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1690-DJ-1371882-over-
Regionale-Ontwikkelingsagenda-Jeugd-2021-2024.pdf 

1691 13 juli 2021

(BW210713-12)

 Bestemmingsplan Pylsstraatje 2b - ontwerp.

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Pylsstraatje 2b' en 

het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
2. Met de anterieure overeenkomst en 

planschadeovereenkomst in te stemmen.
3. Akkoord te gaan met het toevoegen van € 15.000,- 

afkomstig uit de anterieure overeenkomst en 
planschadeovereenkomst aan de voorziening 
Kwaliteitsfonds Buitengebied en dit bedrag te oormerken 
voor bosontwikkeling.

4. Met het in procedure brengen van het ontwerp 
bestemmingsplan 'Pylsstraatje 2b' in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1691-DJ-1390873-over-
Bestemmingsplan-Pylsstraatje-2b-ontwerp.pdf 

1692 13 juli 2021

(BW210713-14)

 Ontwerp bestemmingsplan 'Ittervoorterweg 76'.

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Ittervoorterweg 76' 

en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen. 
2. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
3. Met het in procedure brengen van het ontwerp 

bestemmingsplan 'Ittervoorterweg 76' in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1692-DJ-1396595-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Ittervoorterweg-76.pdf 

1693 31 augustus 2021

(BW210831-08)

 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020.

Besluit:  1. In te stemmen met de resultaten en conclusies 
op basis van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 
2020.

2. In te stemmen met bijgevoegde 'gemeentelijke 
rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo' ten 
behoeve van het ministerie van VWS.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1693-DJ-1410987-over-
Clientervaringsonderzoek-Wmo-2020.pdf 
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1694 31 augustus 2021

(BW210831-14)

 Subsidie MET ggz 2021.

Besluit:  1. Subsidie van maximaal € 74.000 te verlenen aan 
Stichting MET ggz voor de uitvoering van het 
project Supranet Community in Midden-Limburg, 
conform bijgevoegde beschikking;

2. De subsidie ten laste te brengen van het 
subsidiebedrag van € 74.000 dat de gemeente 
Weert voor dit doel ontvangt van de gemeente 
Venlo.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1694-DJ-1421455-over-
Subsidie-MET-ggz-2021.pdf 

1695 31 augustus 2021

(BW210831-21)

 Ontwerp bestemmingsplan Roermondseweg 13-
15.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 
'Roermondseweg 13-15' en het ontwerp 
raadsbesluit in te stemmen. 

2. Met de 'Anterieure overeenkomst en 
planschadeovereenkomst betreffende het 
realiseren van 5 woningen aan de 
Roermondseweg 13-15' in te stemmen.

3. Met het in procedure brengen van het ontwerp 
bestemmingsplan 'Roermondseweg 13-15' in te 
stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1695-DJ-1435454-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Roermondseweg-13-15.pdf 

1696 31 augustus 2021

(BW210831-24)

 Ontwerp bestemmingsplan Rakerstraat 8A.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Rakerstraat 
8A' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen. 

2. Met de 'Anterieure overeenkomst en 
planschadeovereenkomst betreffende het 
uitbreiden van een woning aan de Rakerstraat 
8A' in te stemmen.

3. Met het in procedure brengen van het ontwerp 
bestemmingsplan 'Rakerstraat 8A' in te 
stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1696-DJ-1439041-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Rakerstraat-8A.pdf 

1697 7 september 2021

(BW210907-04)

 Vastgestelde begroting 2022 inclusief 
meerjarenraming 2023 - 2025 Gemeenschappelijke 
Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord 
(GR RUD LN).

Besluit:  1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting 
2O22; 

2. de gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-06-1697-DJ-1438889-over-
Begroting-2022-incl-meerjarenraming-2023-2025-GR-
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