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 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1736 8 maart 2022

(BW220308-15)

Stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Besluit:  
1. Voor elk regulier stembureau dat op woensdag 16 maart 2022 

geopend is, een geschikt stemlokaal aan te wijzen, conform 
bijlage 1

2. Voor elk regulier stembureau dat op maandag 14 en dinsdag 15 
maart 2022 geopend is, een geschikt stemlokaal aan te wijzen, 
conform bijlage 2.

3. Een mobiel stembureau aan te wijzen en de zittingstijden en 
plaatsen van dit stembureau op maandag 14, dinsdag 15 en 
woensdag 16 maart 2022 vast te stellen, conform bijlage 3.

4. Een bijzonder stembureau aan te wijzen en de zittingstijd en 
plaats waar dit stembureau op dinsdag 15 maart 2022 zitting 
houdt, bepalen conform bijlage 4.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1736-DJ-1594369-over-Stembureaus-
gemeenteraadsverkiezingen-2022.pdf 

1737 15 maart 2022

(BW220315-02)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Weert.

Besluit:  
1. In te stemmen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Omgevingsvisie Weert.
2. De wettelijke procedure daarvan vrij te geven.
3. Met het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau Omgevingsvisie in te stemmen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1737-DJ-1555105-over-Notitie-Reikwijdte-en-
Detailniveau-Omgevingsvisie-Weert.pdf 

1738 15 maart 2022

(BW220315-08)

Ontwerp bestemmingsplan Rietbroek 4.

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Rietbroek 4' en het ontwerp 

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

'Rietbroek 4' in te stemmen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1738-DJ-1591027-over-Ontwerp-
bestemmingsplan-Rietbroek-4.pdf 

1739 22 maart 2022

(BW220322-04)

Extra inzet jeugd-/jongerenwerk op St. Louis.

Besluit:  
Een incidentele subsidie van maximaal € 5.100,- te verlenen in 2022 
aan Punt Welzijn voor het voortzetten van extra inzet van 
jeugd-/jongerenwerk op St. Louis.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1739-DJ-1564786-over-Extra-inzet-jeugd-
jongerenwerk-St-Louis.pdf 
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1740 22 maart 2022

(BW220322-06)

Ontwikkeling woongebied Lewieze, Veldstraat 73 
Stramproy.

Besluit:  
1. Met de 'Overeenkomst tussen de gemeente Weert en NERA 

Stramproy BV inzake de realisatie van woningbouw, vrije sector 
zelfbouwkavels en openbaar gebied op de locatie Veldstraat 73, 
Stramproy.' in te stemmen.

2. Met het ontwerp 'Beeldkwaliteitsplan Buurtschap Lewieze' in te 
stemmen. 

3. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Veldstraat 73 Stramproy' en 
het ontwerp raadsbesluit in te stemmen. 

4. 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-03-1740-DJ-1596649-over-Ontwikkeling-
woongebied-Lewieze-Veldstraat-73-Stramproy.pdf 

1741 29 maart 2022

(BW220329-07)

Uitwerking Organisatie Citymarketing Weert.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van de oprichting van Stichting Weert Marketing 

en de daarbij behorende statuten.
2. In te stemmen met de door Stichting Weert Marketing 

voorgedragen onafhankelijk voorzitter, mevrouw C. Ras-Hermans.
3. Subsidie te verlenen aan Stichting Weert Marketing voor het jaar 

2022 tot een bedrag van maximaal € 280.000,- volgens 
bijgevoegde conceptbeschikking.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1741-DJ-1606579-over-Uitwerking-Organisatie-
Citymarketing-Weert.pdf 

1742 12 april 2022

(BW220412-03)

Subsidie aanpak van eenzaamheid in Weert.

Besluit:  
1. Een projectsubsidie 2022 van maximaal € 63.920,= aan Punt 

Welzijn te verlenen voor de algehele coördinatie en uitvoering van 
het project 'Eén tegen Eenzaamheid' voor een periode van 
maximaal 2 jaar.

2. Een projectsubsidie 2022 van € 3.500,= te verlenen aan de 
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit voor het project 'Met glans op 
Pad' en deze direct vast te stellen.

3. Het totale subsidiebedrag van maximaal € 67.420,= ten laste te 
brengen van het corona compensatie budget 2022, bestemd voor 
uitgaven in het kader van het tegengaan van eenzaamheid onder 
ouderen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1742-DJ-1591941-over-Subsidie-aanpak-van-
eenzaamheid-in-Weert.pdf 

1743 12 april 2022

(BW220412-04)

Financiele uitgangspunten begroting 2023 en 
meerjarenraming 2024-2026.

Besluit:  
De te hanteren indexen en percentages voor de begroting 2023 en de 
meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1743-DJ-1596151-over-Financiele-
uitgangspunten-begroting-2023-en-meerjarenraming-2024-2026.pdf 
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1744 12 april 2022

(BW220412-12)

Huurovereenkomst opvanglocatie vluchtelingen Oekraïne.

Besluit:  
1. In te stemmen met bijgevoegde huurovereenkomst met Horne 

Quartier C.V. inzake de huur van de gebouwen 8 en 15 (alleen 
begane grond) aan de Kazernelaan 101. 

2. De burgemeester te mandateren de huurovereenkomst te 
ondertekenen.

3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet vanwege een 
economisch en financieel belang genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur op bijlage 1 bij dit voorstel 
geheimhouding op te leggen totdat de (verlengde) huurtermijn 
zoals opgenomen in de huurovereenkomst is verstreken.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1744-DJ-1623843-over-Huurovereenkomst-
opvanglocatie-vluchtelingen-Oekraine.pdf 

1745 19 april 2022

(BW220419-07)

Eenmalige subsidie Punt Welzijn voor beheer buurthuis 
Moesel.

Besluit:  
1. Aan Punt Welzijn conform bijgevoegde conceptbeschikking een 

eenmalige subsidie te verlenen van maximaal € 21.330,- als 
bijdrage in het exploitatietekort voor het Buurthuis Moesel over de 
periode 1-1-2020 tot 1-7-2021.

2. De eenmalige subsidie van € 21.330,- ten laste te brengen van 
het begrotingsresultaat 2022 door verwerking in de tweede 
tussenrapportage 2022.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1745-DJ-1615760-over-Eenmalige-subsidie-
Punt-Welzijn-voor-beheer-buurthuis-Moesel.pdf 

1746 26 april 2022

(BW220426-02)

Kansrijk in de Wijk 2022 en verder.

Besluit:  
1. In 2022 € 35.000,- beschikbaar te stellen voor het aandeel van de 

gemeente Weert in de kosten van uitvoering van Kansrijk in de 
Wijk conform de offerte van de Risse Groep.

2. Vanaf 2023 jaarlijks € 40.831,- beschikbaar te stellen voor het 
aandeel van de gemeente Weert in de kosten van uitvoering van 
Kansrijk in de Wijk conform de offerte van de Risse Groep.

3. Naast de inzet van de diverse bestaande budgetten voor Kansrijk 
in de Wijk in 2022 € 11.600,- en vanaf 2023 en verder jaarlijks € 
17.500,- beschikbaar te stellen ten laste van het budget voor 
initiatieven ter versterking van de lokale sociale basis.

4. In te stemmen met opdrachtbrief aan de Risse Holding B.V. voor 
het aangaan van een structurele samenwerking met betrekking tot 
Kansrijk in de Wijk.

5. De samenwerkingsovereenkomst inzake groepsbegeleid werken 
tussen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord 
Limburg te beëindigen door middel van bijgevoegde brief.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1746-DJ-1379561-over-Kansrijk-in-de-Wijk-
2022-en-verder.pdf 

1747 26 april 2022

(BW220426-03)

Uitvoeringsprogramma VTH 2022 deel 2 gemeente Weert.

Besluit:  
Het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 deel 2 gemeente Weert vast te 
stellen. Uitvoeringsprogramma nog aanpassen (volgt z.s.m.).

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1747-DJ-1605665-over-Uitvoeringsprogramma-
VTH-2022-deel-2-gemeente-Weert-kopie.pdf 

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1747-DJ-1605665-over-Uitvoeringsprogramma-VTH-2022-deel-2-gemeente-Weert-kopie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1747-DJ-1605665-over-Uitvoeringsprogramma-VTH-2022-deel-2-gemeente-Weert-kopie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1747-DJ-1605665-over-Uitvoeringsprogramma-VTH-2022-deel-2-gemeente-Weert-kopie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1746-DJ-1379561-over-Kansrijk-in-de-Wijk-2022-en-verder.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1746-DJ-1379561-over-Kansrijk-in-de-Wijk-2022-en-verder.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1746-DJ-1379561-over-Kansrijk-in-de-Wijk-2022-en-verder.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1745-DJ-1615760-over-Eenmalige-subsidie-Punt-Welzijn-voor-beheer-buurthuis-Moesel.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1745-DJ-1615760-over-Eenmalige-subsidie-Punt-Welzijn-voor-beheer-buurthuis-Moesel.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1745-DJ-1615760-over-Eenmalige-subsidie-Punt-Welzijn-voor-beheer-buurthuis-Moesel.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1744-DJ-1623843-over-Huurovereenkomst-opvanglocatie-vluchtelingen-Oekraine.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1744-DJ-1623843-over-Huurovereenkomst-opvanglocatie-vluchtelingen-Oekraine.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/TILS-03-1744-DJ-1623843-over-Huurovereenkomst-opvanglocatie-vluchtelingen-Oekraine.pdf


1748 26 april 2022

(BW220426-04)

Subsidieaanvraag Grip op Onbegrip.

Besluit:  
1. Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de 

Maas mandaat en machtiging, met de mogelijkheid van 
ondermandaat en submachtiging, te verlenen om namens het 
college van burgemeester en wethouders van Weert bij ZonMw 
subsidie aan te vragen op grond van het subsidiebeleidskader Grip 
op Onbegrip, onderdeel Zorg en Veiligheid ‘Domein overstijgend 
Samenwerken’, en alle (rechts)handelingen te verrichten die nodig 
zijn voor het aanvragen en verantwoorden van deze subsidie, 
overeenkomstig het subsidiebeleidskader en de bij de 
subsidieaanvraag behorende samenwerkingsovereenkomst.

2. De bij de subsidieaanvraag behorende 
samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2) aan te gaan onder de 
voorwaarde dat de subsidie wordt verleend en de wethouder 
sociaal domein volmacht te verlenen om, voorafgaand aan de 
ondertekening hiervan, eventueel de nodige technische 
aanpassingen te doen in de samenwerkingsovereenkomst.

3. Door de burgemeester aan de wethouder sociaal domein volmacht 
te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst namens de 
gemeente Weert te ondertekenen, conform bijgevoegd 
mandaat/volmacht besluit.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1748-DJ-1614396-over-Subsidieaanvraag-Grip-
op-Onbegrip.pdf 

1749 26 april 2022

(BW220426-06)

Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single 
Information Audit 2021.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31 december 2021 de 

beheersmaatregelen van de DigiD aansluitingen van de gemeente 
Weert voldoen, waarbij één beheersmaatregel van de leverancier 
niet voldoet. 

2. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31 december 2021 
voor Suwinet op één onderdeel binnen één beheersmaatregel niet 
wordt voldaan, waarbij de verbetering reeds is gerealiseerd.

3. Vaststellen van de verantwoordingsrapportages Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond(BRO) en de 
Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1749-DJ-1616814-over-Collegeverklaring-
Eenduidige-Normatiek-Single-Information-Audit-2021.pdf 

1750 26 april 2022

(BW220426-11)

Onderwijs aan Oekraïense kinderen.

Besluit:  
1. In te stemmen met de inrichting van een locatie voor het geven 

van basisonderwijs aan Oekraïense kinderen op de locatie van de 
voormalige Van Horne kazerne.

2. Een bedrag van maximaal € 60.000,00 beschikbaar te stellen voor 
de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair gebaseerd 
op 3 groepen tot het aantal van 60 leerlingen. 

3. Het bedrag onder beslispunt 2 ten laste te brengen van de 
toegezegde vergoeding van het Rijk voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen (€ 700/week per opvangplaats).

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzage-liggende-
stukken-tils/TILS-03-1750-DJ-1636638-over-Onderwijs-aan-
Oekraiense-kinderen.pdf 
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