
 
   

 
Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 14 december 2022

 
 
 Nr.

 
B&W-besluit
 

 
Onderwerp en genomen besluit

1779 18 oktober 2022

(BW221018-04)

Tijdelijke aanpak voor inwoners met financiële problemen als 
gevolg van gestegen energieprijzen.

Besluit:  
1. In te stemmen met bijgevoegde tijdelijke aanpak voor inwoners met 

financiële problemen als gevolg van gestegen energieprijzen, 
passend binnen de geldende Participatiewet en Beleidsregel 
Bijzondere Bijstand Weert 2017;

2. De voor deze tijdelijke aanpak benodigde middelen (met een 
maximum van € 500.000)ten laste te brengen van het budget voor 
bijzondere bijstand 2022 en 2023.

3. Bij bereiken van het plafond maar uiterlijk na drie maanden een 
evaluatie uitvoeren en een nieuwe afweging door het college laten 
maken.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-08-1779-DJ-
1816307-over-Tijdelijke-aanpak-voor-inwoners-met-financiele-
problemen-als-gevolg-van-gestegen-energieprijzen.pdf 

1780 18 oktober 2022

(BW221018-07)

Uitvoeringsgelden Weerter Sportakkoord 2022.

Besluit:  
Een eenmalige subsidie te verlenen van €30.000,- aan Punt Welzijn ten 
behoeve van de uitvoering van het Weerter Sportakkoord 2022 en deze 
direct vast te stellen volgens bijgevoegde beschikking.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-08-1780-DJ-
1826369-over-Uitvoeringsgelden-Weerter-Sportakkoord-2022.pdf

1781 1 november 2022

(BW221101-04)

Ontwerp bestemmingsplan 'Roermondseweg 156'.

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Roermondseweg 156' en het 

ontwerp raadsbesluit in te stemmen. 
2. Met de anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst 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/TILS-08-1781-DJ-
1792006-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Roermondseweg-156.pdf

1782 1 november 2022

(BW221101-10)

Ontwerp bestemmingsplan Grotesteeg 8A en 29.

Besluit:  
1. 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 'Grotesteeg 8A en 29' en het 
ontwerp raadsbesluit in te stemmen. 

3. Met de planschadeovereenkomst 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/TILS-08-1782-DJ-
1822339-over-Ontwerp-bestemmingsplan-Grotesteeg-8A-en-29.pdf

1783 1 november 2022

(BW221101-17)

Bestemmingsplan 'Sint Sebastiaanskapelstraat 7.

Besluit:  
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1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Sint Sebastiaanskapelstraat 7' 
en het ontwerp-raadsbesluit in te stemmen.

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

'Sint Sebastiaanskapelstraat 7' in te stemmen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-08-1783-DJ-
1838146-over-Bestemmingsplan-Sint-Sebastiaanskapelstraat-7-
geanonimiseerd.pdf 

1784 15 november 
2022

(BW221115-04)

Beleidsregels omtrent de verhuur van het zalencentrum Poort 
van Limburg.

Besluit:  
De beleidsregels omtrent de verhuur van het zalencentrum Poort van 
Limburg vast te stellen.
Datum aanpassen naar 30 juni 2023.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-08-1784-DJ-
1815377-over-Beleidsregels-omtrent-de-verhuur-van-het-zalencentrum-
Poort-van-Limburg.pdf 

1785 15 november 
2022

(BW221115-07)

Vastgestelde begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024 - 
2026 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2023;
2. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-08-1785-DJ-
1845194-over-Vastgestelde-begroting-2023-incl-meerjarenraming-2024-
2026-Gemeenschappelijke-Regeling-RUD.pdf 

1786 15 november 
2022

(BW221115-08)

Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord.

Besluit:  
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van 

de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg Noord.

2. De restitutie ad. € 24.525,68 te verwerken bij de jaarrekening 2022 
en ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2022.

Financiële paragraaf aanpassen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-08-1786-DJ-
1845707-over-Jaarverslag-en-jaarrekening-2021-Gemeenschappelijke-
Regeling-Regionale-Uitvoeringsdienst-Limburg-Noord.pdf 

1787 15 november 
2022

(BW221115-09)

Bestemmingsplan Bieskampweg 22 - ontwerp.

Besluit:  
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Bieskampweg 22' en het 

ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
2. Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage 

leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.

Zie:  https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-08-1787-DJ-
1848047-over-Bestemmingsplan-Bieskampweg-22-ontwerp.pdf 
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