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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1648 9 februari 2021

(BW210209-07)

 Voortgang Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 
2018 tot en met 2021 voor de gemeente Weert.

Besluit:  Met de monitoring 2020 en de actualisatie van het 
woningbouwprogramma van de gemeente Weert 
per 1 januari 2021 in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1648-DJ-1271201-over-
Voortgang-Structuurvisie-Wonen-Midden-Limburg-2018-
tot-en-met-2021-voor-de-gemeente-Weert.pdf 

1649 23 februari 2021

(BW210223-02)

 Uitvoering koplopergemeenten onafhankelijke 
cliëntondersteuning 2020-2021.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de toekenning middelen 
koplopergemeente Weert 2020 
Cliëntondersteuning.

2. De raad te informeren door middel van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

3. In te stemmen met de werving van een 
projectleider (gemiddeld 24 uur per week) en 
een ondersteuner (gemiddeld 8 uur per week) 
voor in eerste instantie één jaar; alsmede de 
start van deelproject 1 (sociale kaart).

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1649-DJ-1195606-over-
Uitvoering-koplopergemeenten-onafhankelijke-
clientondersteuning-2020-2021.pdf 

1650 23 februari 2021

(BW210223-03)

 Continuering Inzet Stichting Streetwise.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de evaluatie Stichting 
Streetwise Weert 2020.

2. Akkoord te gaan met continuering van de inzet 
van Stichting Streetwise, vooralsnog tot 1 juli 
2021.

3. In te stemmen met bijgevoegde opdrachtbrief.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1650-DJ-1238882-over-
Continuering-Inzet-Stichting-Streetwise.pdf 

1651 23 februari 2021

(BW210223-05)

 Jaarrekening Risse 2019.

Besluit:  Kennis te nemen van:
1. Het jaarrapport van het Werkvoorzieningschap 

Weert e.o. "De Risse" 2019;
2. De vastgestelde jaarrekening 2019 van De Risse 

Holding BV;
3. Het jaarverslag Risse Groep 2019.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1651-DJ-1257912-over-
Jaarrekening-Risse-2019.pdf 

1652 23 februari 2021  Informatieverzoek locatie Begijnenhofstraat 

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1648-DJ-1271201-over-Voortgang-Structuurvisie-Wonen-Midden-Limburg-2018-tot-en-met-2021-voor-de-gemeente-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1648-DJ-1271201-over-Voortgang-Structuurvisie-Wonen-Midden-Limburg-2018-tot-en-met-2021-voor-de-gemeente-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1648-DJ-1271201-over-Voortgang-Structuurvisie-Wonen-Midden-Limburg-2018-tot-en-met-2021-voor-de-gemeente-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1651-DJ-1257912-over-Jaarrekening-Risse-2019.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1651-DJ-1257912-over-Jaarrekening-Risse-2019.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1651-DJ-1257912-over-Jaarrekening-Risse-2019.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1650-DJ-1238882-over-Continuering-Inzet-Stichting-Streetwise.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1650-DJ-1238882-over-Continuering-Inzet-Stichting-Streetwise.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1650-DJ-1238882-over-Continuering-Inzet-Stichting-Streetwise.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1649-DJ-1195606-over-Uitvoering-koplopergemeenten-onafhankelijke-clientondersteuning-2020-2021.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1649-DJ-1195606-over-Uitvoering-koplopergemeenten-onafhankelijke-clientondersteuning-2020-2021.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1649-DJ-1195606-over-Uitvoering-koplopergemeenten-onafhankelijke-clientondersteuning-2020-2021.pdf


(BW210223-10)
36/Vogelsbleek.

Besluit:  Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1652-DJ-1276917-over-
Informatieverzoek-locatie-Begijnenhofstraat-36-
Vogelsbleek-openbare-versie.pdf 

1653 2 maart 2021

(BW210302-03)

 Verlenging kwaliteitstoets Wmo.

Besluit:  1. In te stemmen met de inhuur van een 
toezichthouder kwaliteit Wmo voor Midden-
Limburg West van 3 maart 2021 tot en met 
uiterlijk 28 februari 2023 voor gemiddeld 40 uur 
per maand en het aandeel van de gemeenten 
Leudal en Nederweert in rekening te brengen op 
basis van de verdeelsleutel uit het 
uitvoeringsconvenant Samenwerking Sociaal 
Domein gemeenten ML-West 2018.

2. Mevrouw M.H.G.E. Wilms tot en met uiterlijk 28 
februari 2023 aan te wijzen als tijdelijk 
onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder 
kwaliteit Wmo 2015, belast met het uitoefenen 
van het toezicht op kwaliteit ingevolge de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015.

3. De gemeente Weert aan te melden bij het 
Informatie Knooppunt Zorgfraude.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1653-DJ-1215193-over-
Verlenging-kwaliteitstoets-Wmo.pdf 

1654 2 maart 2021

(BW210302-07)

 Aanmeldingsnotitie (vormvrije) 
milieueffectrapportage voor het bestemmingsplan 
'Friezenstraat' en ontwerp bestemmingsplan 
'Friezenstraat'.

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 'Friezenstraat' 
en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

3. Met het opstarten van de procedure door het ter 
inzage leggen van het ontwerp 
bestemmingsplan in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1654-DJ-1271151-
Aanmeldingsnotitie-vormvrije-m-e-r-en-ontwerp-
bestemmingsplan-Friezenstraat.pdf 

1655 2 maart 2021  Bestemmingsplan Kraanweg/Herenvennenweg.

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1654-DJ-1271151-Aanmeldingsnotitie-vormvrije-m-e-r-en-ontwerp-bestemmingsplan-Friezenstraat.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1654-DJ-1271151-Aanmeldingsnotitie-vormvrije-m-e-r-en-ontwerp-bestemmingsplan-Friezenstraat.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1654-DJ-1271151-Aanmeldingsnotitie-vormvrije-m-e-r-en-ontwerp-bestemmingsplan-Friezenstraat.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1653-DJ-1215193-over-Verlenging-kwaliteitstoets-Wmo.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1653-DJ-1215193-over-Verlenging-kwaliteitstoets-Wmo.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1653-DJ-1215193-over-Verlenging-kwaliteitstoets-Wmo.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1652-DJ-1276917-over-Informatieverzoek-locatie-Begijnenhofstraat-36-Vogelsbleek-openbare-versie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1652-DJ-1276917-over-Informatieverzoek-locatie-Begijnenhofstraat-36-Vogelsbleek-openbare-versie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1652-DJ-1276917-over-Informatieverzoek-locatie-Begijnenhofstraat-36-Vogelsbleek-openbare-versie.pdf


(BW210302-15) Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 
'Kraanweg/Herenvennenweg' en het ontwerp 
raadsbesluit in te stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het ontwerp 
bestemmingsplan 'Kraanweg/Herenvennenweg' 
in te stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1655-DJ-1285144-over-
Bestemmingsplan-Kraanweg-Herenvennenweg.pdf 

1656 16 maart 2021

(BW210316-03)

 Ontwerp bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk - 
De Raam'.

Besluit:  1. Met het ontwerp bestemmingsplan 
'Wijffelterbroekdijk – Omlegging Raam' 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-03-1656-DJ-1119400-over-
Ontwerp-bestemmingsplan-Wijffelterbroekdijk-De-
Raam.pdf 

1657 16 maart 2021

(BW210316-04)

 Transformatie Beschermd wonen en opvang.

Besluit:  1. Kennis te nemen van de voortgang van het 
Matchingspunt Huisvesting Kwetsbare burgers 
Midden-Limburg;

2. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie, ter 
hoogte van € 40.035, bij ZonMW in te dienen;

3. Het subsidiebedrag van maximaal € 40.035 te 
verdelen over de regiogemeenten van Midden-
Limburg, op basis van de verdeelsleutel 
inwoners per 6-12-2019, onder voorbehoud van 
vaststelling van de subsidie door ZonMW;

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1657-DJ-1285070-over-
Transformatie-Beschermd-wonen-en-opvang.pdf 

1658 16 maart 2021

(BW210316-05)

 Routeplan Keyport Next Level 2021-2024.

Besluit:  Kennis te nemen van het definitieve Routeplan 
Keyport Next Level 2021-2024.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1658-DJ-1292062-over-
Routeplan-Keyport-Next-Level-2021-2024.pdf 

1659 16 maart 2021

(BW210316-09)

 Pilot Publieke Ontzorging verduurzaming 
woningen.

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1658-DJ-1292062-over-Routeplan-Keyport-Next-Level-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1658-DJ-1292062-over-Routeplan-Keyport-Next-Level-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1658-DJ-1292062-over-Routeplan-Keyport-Next-Level-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1657-DJ-1285070-over-Transformatie-Beschermd-wonen-en-opvang.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1657-DJ-1285070-over-Transformatie-Beschermd-wonen-en-opvang.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1657-DJ-1285070-over-Transformatie-Beschermd-wonen-en-opvang.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1656-DJ-1119400-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Wijffelterbroekdijk-De-Raam.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1656-DJ-1119400-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Wijffelterbroekdijk-De-Raam.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1656-DJ-1119400-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Wijffelterbroekdijk-De-Raam.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1655-DJ-1285144-over-Bestemmingsplan-Kraanweg-Herenvennenweg.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1655-DJ-1285144-over-Bestemmingsplan-Kraanweg-Herenvennenweg.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1655-DJ-1285144-over-Bestemmingsplan-Kraanweg-Herenvennenweg.pdf


Besluit:  1. In te stemmen met deelname aan Convenant 
Publieke Ontzorging.

2. Portefeuillehouder Gabriels mandaat te verlenen 
tot ondertekening van het Convenant.

3. Een eenmalige subsidie ter hoogte van € 
397.250 te verstrekken aan Regionaal 
Energieloket Projecten BV als penvoerder voor 
het uitvoeringsconsortium "Experiment Publieke 
Ontzorging", ten behoeve van een wijkgerichte 
pilot om particuliere woningeigenaren te 
ondersteunen en te ontzorgen bij de 
verduurzaming van hun woning.

4. Voor de duur van het project een projectleider 
aan te stellen voor het uit te voeren 
ontzorgingsexperiment en de wijkgerichte 
verduurzamingsaanpak.

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

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/TILS-03-1659-DJ-1299051-over-
Pilot-Publieke-Ontzorging-verduurzaming-woningen.pdf 

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1659-DJ-1299051-over-Pilot-Publieke-Ontzorging-verduurzaming-woningen.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1659-DJ-1299051-over-Pilot-Publieke-Ontzorging-verduurzaming-woningen.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1659-DJ-1299051-over-Pilot-Publieke-Ontzorging-verduurzaming-woningen.pdf

