Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 9 februari 2022
Nr.
1714

B&W-besluit

Onderwerp en genomen besluit

23 november 2021

Subsidie 2022 Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.

(BW211123-11)
Besluit:
1. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal €
676.335,- voor het jaar 2022 voor de activiteiten zoals
omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag, conform
bijgevoegde concept-beschikking;
2. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal €
45.423,- voor de uitvoering van de activiteiten in het
kader van formele cliëntondersteuning, conform
bijgevoegde concept-beschikking;
3. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal €
92.700,- voor de uitvoering van de activiteiten in het
kader van de VoorzieningenWijzer en de coördinatie
Stichting Urgente Noden (SUN), conform bijgevoegde
concept-beschikking.
4. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1714-DJ-1494766-overSubsidie-2022-Stichting-Algemeen-MaatschappelijkWerk-Midden-Limburg.pdf
1715

23 november 2021

Herschikking voortgezet onderwijs.

(BW211123-19)

Besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van de brief van het
college van bestuur van de Stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs d.d. 12 november 2021.
2. Kennis te nemen van de bijlage van deze brief zijnde een
rapport van bureau Hevo “Heroriëntatie huisvesting
LVO” d.d. 4 november 2021.
3. Akkoord te gaan met bijgevoegde concept-brief
betreffende lijn en standpuntbepaling herschikking
voortgezet onderwijs in Weert en deze te verzenden
naar het College van Bestuur van de Stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs, Postbus 143 te Sittard.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1715-DJ-1505252-overHerschikking-voortgezet-onderwijs.pdf

1716

30 november 2021

Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg
2022 tot en met 2025.

(BW211130-10)
Besluit:
1. De ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022
tot en met 2025 vast te stellen.
2. Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter
inzage leggen van het ontwerp in te stemmen, onder de
voorwaarde dat ook de colleges van de overige zes
gemeenten hiermee instemmen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1716-DJ-1498291-overOntwerp-Structuurvisie-Wonen-Midden-Limburg-2022-

tot-en-met-2025.pdf
1717

30 november 2021

Tussentijdse rapportage Bouwgrond in exploitatie
2021.

(BW211130-13)
Besluit:
1. Kennis te nemen van de tussenrapportage 2021.
2. Geheímhouding - voor de periode van 15 jaar - op te
leggen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de
Wob ten aanzien van bijlage 1 van het Meerjaren
perspectief Grondexploitaties 2021.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1717-DJ-1504006-overTussentijdse-rapportage-Bouwgrond-in-exploitatie2021.pdf
1718

7 december 2021

Samenwerkingsovereenkomst Bibliocenter en
gemeenten 2022-2025.

(BW211207-04)
Besluit:
1. Aangaan van bijgaande samenwerkingsovereenkomst
Bibiocenter 2022-2025.
2. Volmacht te verlenen aan wethouder Van de Loo om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1718-DJ-1496442-overSamenwerkingsovereenkomst-Bibliocenter-engemeenten-2022-2025.pdf
1719

7 december 2021

Inzet incidentele ondersteuningsbijdrage van het
Rijk voor naleving controle coronatoegangsbewijzen.

(BW211207-12)
Besluit:
In te stemmen met de richtlijn en de bijbehorende
subsidieregeling, inclusief aanvraagformulier, voor de
toekenning van de incidentele bijdrage naleving controle op
coronatoegangsbewijzen in Weert.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1719-DJ-1512946-overInzet-incidentele-ondersteuningsbijdrage-van-het-Rijkvoor-naleving-controle-coronatoegangsbewijzen.pdf
1720

14 december 2021

Stichting Punt Welzijn subsidie 2022.

(BW211214-04)

Besluit:
Voor 2022 een subsidie te verlenen aan Stichting Punt
Welzijn van maximaal € 2.140.216,00 conform bijgevoegde
concept-beschikking.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1720-DJ-1380117-overStichting-Punt-Welzijn-subsidie-2022.pdf

1721

21 december 2021

Subsidie Zelfregiecentrum 2022.

(BW211221-06)

Besluit:
Aan het Zelfregiecentrum Weert voor het jaar 2022 een
subsidie te verlenen van maximaal € 194.925,- als bijdrage
in de kosten van het Herstelhuis Midden-Limburg conform
bijgevoegde conceptbeschikking.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1721-DJ-1488488-overSubsidie-Zelfregiecentrum-2022.pdf

1722

21 december 2021

Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

(BW211221-07)

Besluit:

1.

2.

3.

4.
5.

Een overeenkomst te sluiten met Stichting
Volwassenenfonds Sport & Cultuur en Stichting
Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg voor de duur
van 18 maanden;
Volmacht te verlenen aan het afdelingshoofd Onderwijs,
Cultuur, Sport en Welzijn om de overeenkomst met
Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur te
ondertekenen (art. 171 gemeentewet) conform bijgaand
volmachtsbesluit van de burgemeester;
Een subsidie te verstrekken van € 33.000 aan
Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor de uitvoering
van de overeenkomst;
De licentiekosten van € 6.375 te betalen aan het
Volwassenenfonds Sport & Cultuur;
De raad te informeren via de TILS-lijst.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1722-DJ-1497092-overVolwassenenfonds-Sport-Cultuur.pdf
1723

21 december 2021

Subsidie Zelfregiecentrum (ZRC) 2022.

(BW211221-13)

Besluit:
1. Subsidie te verlenen aan Zelfregie B.V. voor 2022 van
maximaal € 420.551 voor het Zelfregiecentrum Weert,
conform bijgevoegde conceptbeschikking;
2. Een bedrag van € 220.551 ten laste te brengen van het
beschikbare budget van € 898.000 voor versterking van
de lokale sociale basis onder voorbehoud van
instemming van de gemeenteraden in december met
beslispunt 3 in het voorstel “Regionale samenwerking
voor inwoners met complexe problematiek” (DJ1477025, d.d. 15-12-2021);
3. Met betrekking tot het onder 2 genoemde bedrag een
beroep te doen op de overbruggingsovereenkomst die
van kracht wordt, mocht door de gemeenteraden in
Noord- en Midden-Limburg niet unaniem besloten
worden tot regionale samenwerking voor inwoners met
een complexe problematiek met ingang van 1-1-2022.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1723-DJ-1506724-overSubsidie-Zelfregiecentrum-ZRC-2022.pdf

1724

21 december 2021

Effect coronacrisis op exploitatie zwembad 2021.

(BW211221-17)

Besluit:
1. Kennis te nemen van het effect van de coronacrisis op
de exploitatie van Zwembad De IJzeren Man in 2021;
2. Uitstel voor het betalen van de resterende huur voor het
jaar 2021 tot een bedrag van € 164.279,- te verlengen
tot voorlopig 31-07-2022;
3. De raad informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1724-DJ-1512706-overEffect-coronacrisis-op-exploitatie-zwembad-2021.pdf

1725

21 december 2021

Subsidieverlening 2022 Stichting Zwembad De
IJzeren Man.

(BW211221-24)
Besluit:
1. Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar
2022, conform bijgevoegde beschikking, de volgende
subsidies te verlenen:
a. een exploitatiesubsidie van maximaal €

131.000,-;
een subsidie van maximaal € 136.563,- voor de
uitvoering van Swim2Play;
c. een subsidie van maximaal € 176.000,- voor het
verenigingsgebruik.
De hoogte van de exploitatiesubsidie medio 2022
opnieuw te beoordelen en Stichting Zwembad De IJzeren
Man vragen om hiertoe voor 1 mei 2022 een integrale
analyse te maken van de ontwikkeling van de kosten en
baten in de periode 2017-2022;
In te stemmen met de door Stichting Zwembad De
IJzeren Man voorgestelde tarieven voor 2022;
Op basis van artikel 11 lid 4 van de ‘Subsidieregeling
Professionele Instellingen Weert 2017’ te bepalen dat de
algemene reserve van Stichting Zwembad De IJzeren
Man maximaal 20% van de begrote inkomsten 2022
(exclusief gemeentelijke subsidie) mag bedragen.
b.

2.

3.
4.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1725-DJ-1521014-overSubsidieverlening-2022-Stichting-Zwembad-De-IJzerenMan.pdf
1726

21 december 2021

Uitvoeringsprogramma VTH 2022 deel 1 (RUD).

(BW211221-40)

Besluit:
1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 deel 1 betreffende
het deel van de RUD Limburg-Noord vast te stellen.
2. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 deel 1 (RUD) ter
kennis te brengen aan de gemeenteraad via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1726-DJ-1532983-overUitvoeringsprogramma-VTH-2022-deel-1-RUD.pdf

1727

11 januari 2022

Evaluatie Stichting Streetwise.

(BW220111-11)

Besluit:
De raad via de TILS lijst te informeren over de evaluatie van
Stichting Streetwise 2021.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-01-1727-DJ-1536342-overEvaluatie-Stichting-Streetwise.pdf

