
  
    

  
Ter Inzage Liggende Stukken (TILS) 

  
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 22 maart 2023 

  

  
 Nr. 

  
B&W-besluit 
  

  
Onderwerp en genomen besluit 

1800 24 januari 
2023 
 
(BW230124-07) 

Preventiekosten maatschappelijke opvang. 
 
1. Met terugwerkende kracht vanaf 2022 de lokale preventiekosten 
maatschappelijke opvang op declaratiebasis te vergoeden;  
2. De gedeclareerde kosten te dekken uit het budget versterken lokale 
sociale basis. 
 

Besluit:   
Akkoord met advies. 
 
Klik hier voor het B&W besluit. 
 


1801 24 januari 
2023 
 
(BW230124-15) 

Uitvoerings- en handhavingsstrategie gemeente Weert 2023-2026. 
 
De Uitvoerings- en handhavingsstrategie gemeente Weert 2023-2026 vast te 
stellen. 
 
Besluit: 
Akkoord met advies. 

 
Klik hier voor het B&W besluit. 
 

 

1802 31 januari 
2023 

 
(BW230131-04) 
 

Ontwerp bestemmingsplannen 'Laarveld fase 4' en 'Eerste partiële 
herziening bestemmingsplan Laarveld 2020' en ontwerp 

exploitatieplan 'Laarveld 2009, 3e herziening'. 
 
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Laarveld fase 4' in te stemmen. 
2. Met het ontwerp exploitatieplan 'Laarveld 2009, 3e herziening' in te 

stemmen. 
3. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening 

bestemmingsplan Laarveld 2020' in te stemmen.  

4. Met het ontwerp raadsbesluit in te stemmen. 
Met het opstarten van de procedure door het ter inzage leggen van de 
stukken in te stemmen. 
 

Besluit: 
Akkoord met advies. Wethouder Van den Heuvel heeft zich onthouden van de 

beraadslaging en besluitvorming. 
 
Klik hier voor het B&W besluit. 
 

1803 31 januari 
2023 

 
(BW230131-07) 

 

Contactpersoon Woo. 
 

1. De Woo-coördinator van de gemeente Weert aan te wijzen als 
contactpersoon Wet open overheid. 

2. Het aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid gemeente Weert 
vast te stellen. 

3. Het aanwijzingsbesluit met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 in 
werking te laten treden. 

 

Besluit:  
Akkoord met advies. 
 
Klik hier voor het B&W besluit. 
 
 

 

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-03-1800-DJ-1935529-Preventiekosten-maatschappelijke-opvang.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-03-1801-DJ-1956835-Uitvoerings-en-handhavingsstrategie-gemeente-Weert-2023-2026.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-03-1802-DJ-1856274-Bestemmingsplannen-Laarveld.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-03-1803-DJ-1920863-Contactpersoon-Woo.pdf


1804 31 januari 
2023 
 
(BW230131-09) 

 

Ontwerp bestemmingsplan 'Beemdenstraat 36'. 
 
1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Beemdenstraat 36' en bijbehorend 

ontwerp raadsbesluit in te stemmen.  

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

 
Besluit:  
Akkoord met advies. 
 
Klik hier voor het B&W besluit. 
 

1805 7 februari 
2023 
 
(BW230207-04) 

Gemeentefonds decembercirculaire 2022. 
 

1. Kennis te nemen van de Gemeentefonds decembercirculaire 2022. 
2. De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022 voor het jaar 2022          

mee te nemen in de Jaarrekening 2022 en de financiële gevolgen voor de 
jaren 2023 t/m 2026 te verwerken in de Tussenrapportage 2023. 

 
Besluit: 
Akkoord met advies. 
 

Klik hier voor het B&W besluit. 
 

1806 14 februari 
2023 
 
(BW230214-10) 

Toezichthouders kwaliteit en rechtmatigheid voor de Wmo en 
Jeugdwet. 
 

1. 1 fte toezichthouder kwaliteit of rechtmatigheid in functieschaal 9 voor de  
mo en Jeugdwet te werven voor Midden-Limburg West en deze aan te 
stellen voor de duur van 1 jaar. 

2. De kosten te verdelen op basis van de verdeelsleutel uit het 
uitvoeringsconvenant Samenwerking Sociaal Domein gemeenten ML-West 
2018. 

3. Het aandeel van de gemeenten Leudal en Nederweert in rekening te 
brengen op basis van beslispunt 2. 

4. Het bedrag in 2023 en 2024 ten laste te brengen van het budget Algemene 
wmo-voorzieningen en het budget uitvoering wmo/jeugd. 

 
Besluit:  

Akkoord met advies. 
 
Klik hier voor het B&W besluit. 
 

 

 
 

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-03-1804-DJ-1959679-Ontwerp-bestemmingsplan-Beemdenstraat-36.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-03-1805-DJ-1948130-over-Gemeentefonds-decembercirculaire-2022.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/TILS-03-1806-DJ-1958912-over-Toezichthouders-kwaliteit-en-rechtmatigheid-voor-de-Wmo-en-Jeugdwet.pdf

