
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 20 december t/m 2 januari 2018 

 
Datum aanmaak: 2 januari 2018 

 

Directie 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017049867 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 13 t/m 19 december 2017. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van het 

college van B&W van 13 t/m 19 december 2017 vast te stellen; 

2. de openbare, interne en vertrouwelijke besluitenlijsten van in 

mandaat genomen besluiten van het college van B&W van  

13 t/m 19 december 2017 vast te stellen. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017049678 Verlenging lokaal project Senzer "Uitbreiding Basisvoorziening 

Asten-Someren". 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. akkoord te gaan met verlenging van het lokale project Senzer in 

2018, inhoudende een urenuitbreiding van de Participatiecoach 

Werk binnen het project Basisvoorziening Asten-Someren; 

2. in te stemmen met de kostprijs van € 36.000,= over tijdvak 

2018; 

3. dit bedrag middels een subsidiebeschikking beschikbaar te 

stellen aan Senzer; 

4. daarnaast een extra werkbudget van € 10.000,= aan te leggen 

ten behoeve van de Participatiecoach Werk; 

5. de kosten te voldoen uit de interne order 96062310000 

"Basisvoorziening Asten-Someren"; 

6. de raad te informeren middels bijgevoegde memo. 

 

 

 

  



 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017049893 Subsidie Senzer herziene budgetten 2017 en voorlopige budgetten 

2018. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met onderstaande aanvullende subsidieverlening 

aan Senzer over tijdvak 2017 als gevolg van herziene budgetten: 

· € 4.369,= voor de uitvoering van re-integratieactiviteiten als 

bedoeld in de Participatiewet; 

· -/- € 131.691,= voor de uitvoering van de Wet sociale 

werkvoorziening; 

· € 37.608,= voor het verstrekken van uitkeringen 

levensonderhoud en loonkostensubsidies zoals bedoeld in de 

Participatiewet; 

2. in te stemmen met de volgende subsidieverlening aan Senzer 

over tijdvak 2018: 

· € 87.722,= voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering 

van participatie activiteiten als bedoeld in de Participatiewet; 

· € 1.860.996,= voor de duur van 12 maanden voor de 

uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening; 

· € 1.801,= voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering 

van het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004; 

· € 2.822.371,= voor de duur van 12 maanden voor het 

verstrekken van uitkeringen levensonderhoud en 

loonkostensubsidies zoals bedoeld in de Participatiewet; 

· € 666.299,= voor de duur van 12 maanden als bijdrage in de 

uitvoeringskosten van Senzer; 

3. de subsidievoorwaarden zoals opgelegd in 2017 ook voor 2018 

toe te passen; 

4. Senzer te machtigen om gedurende de periode van de 

subsidieverlening informatie volgens de daartoe gestelde regels 

te verstrekken aan de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017042735 Principeverzoek akkerbouwloods Hutten 15. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe medewerking te verlenen aan de oprichting van een 

akkerbouwloods aan Hutten 15 in Asten; 

2. hiertoe op grond van artikel 7.7.1 van het bestemmingsplan het 

bestemmingsvlak 'Agrarisch - agrarisch bedrijf' te vergroten, 

mits initiatiefnemer aantoont dat aan alle gestelde voorwaarden 

wordt voldaan. 

 

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017047602 Niet-openbare bluswatervoorziening Vlosbergweg 14a. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit de opgelegde 

last onder dwangsom van 30 november 2012 in te trekken. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017049161 Principeverzoek Burgemeester Wijnenstraat 71. 

 

 BESLUIT: 

 Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe 

medewerking te verlenen aan de transformatie van de 

bedrijfsbebouwing Burgemeester Wijnenstraat 71 ten behoeve van 3 

appartementen.  

 

 

 

 

 

 


