Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders
genomen besluiten in week 28 december 2016 t.m. 3 januari 2017.
Datum aanmaak: 03.01.2017

..

Directie
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
AST/2016/026206 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat
genomen besluiten van het college van b&w van 21 tot en met 27
december 2016.
BESLUIT:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1.
De openbare, niet-openbare en vertrouwelijke
besluitenlijsten van het college van b&w van 21 tot en met
27 december 2016 vast te stellen.
2.
De openbare, niet-openbare en vertrouwelijke
Besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het
college van b&w van 21 tot en met 27 december 2016 vast
te stellen.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
AST/2016/026148 Gevlochtsebaan 12.
BESLUIT:
Het college van burgemeester en wethouders besluit dat voor de
gevraagde wijzigingen van het vleesvarkensbedrijf aan
Gevlochtsebaan 12 geen milieueffectrapportage hoeft te worden
opgesteld.

ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
AST/2016/026218 Voorstel over bezwaarschrift Madou Agro Varkens tegen besluit
verlenen omgevingsvergunning Achtermijterbaan 1.
BESLUIT:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren voor
zover het gericht is tegen het niet opnemen van de
voorwaarden:
- oprichten en in stand houden bijgebouw of vergelijkbare
afscherming;
- sloop van de bestaande woning;
- Het is niet toegestaan om aan de westzijde van de woning
geluidsgevoelige ruimten te realiseren.
2. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in de beslissing op het bezwaar te
herstellen voor zover het betreft de onder 1. genoemde
voorwaarden;
4. de gevraagde vergoeding in de proceskosten toe te kennen
tot een bedrag van € 992,=.
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DATUM BESLUIT:
3-1-2017

DATUM BESLUIT:
29-12-2016

DATUM BESLUIT:
3-1-2017

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
AST/2016/026144 Voorstel over uitbetaling bonus stimuleringsuitkering Wsw 2014
aan Senzer.
BESLUIT:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Aan het openbaar lichaam Atlant De Peel (Senzer) in 2016
subsidie toe te kennen ter hoogte van € 20.670;
2. Deze subsidie te dekken uit de in 2016 toegekende
stimuleringsuitkering begeleid werken (Bonus Wsw) over
tijdvak 2014;
3. Het Algemeen bestuur van het werkbedrijf hiervan in kennis
te stellen middels bijgevoegde conceptbeschikking.
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DATUM BESLUIT:
28-12-2016

ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
AST/2016/026091 Toekennen subsidie aan Senzer herziene budgetten 2016 en
budgetten 2017.
BESLUIT:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. In te stemmen met de volgende aanvullende
Subsidieverlening aan Senzer over tijdvak 2016 als gevolg van
herziene budgetten:
● € 6.154 voor de uitvoering van participatie activiteiten als
bedoeld in de Participatiewet;
● € 123.354 voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening;
● € 24.047 voor het verstrekken van uitkeringen
levensonderhoud of het verstrekken van loonkostensubsidie
zoals bedoeld in de Participatiewet;
● € 2.000 voor de uitvoering van het Bijstandsbesluit
zelfstandigen 2004.
2. In te stemmen met de volgende subsidieverlening aan Senzer
over tijdvak 2017:
● € 86.471 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering
van participatie activiteiten als bedoeld in de
Participatiewet;
● € 2.154.077 voor de duur van 12 maanden voor de
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;
● € 1.351 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering
van het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004;
● € 2.627.228 voor de duur van 12 maanden voor het
verstrekken van uitkeringen levensonderhoud of het
verstrekken van loonkostensubsidie zoals bedoeld in de
Participatiewet;
● € 634.570 voor de duur van 12 maanden als bijdrage in de
uitvoeringskosten van Senzer.
3. In te stemmen met de volgende dekkingsbronnen voor de
voorgestelde subsidieverlening:
● integratie-uitkering sociaal domein 2016 en 2017,
onderdeel re-integratie van het participatiebudget;
● rijksbijdrage ten behoeve van de Wsw 2016 en 2017, die
onderdeel uitmaakt van het participatiebudget;
● specifieke uitkering Bbz 2004 2016 en 2017;
● specifieke uitkering Gebundelde uitkering 2016 en 2017
PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 (levensonderhoud startende
zelfstandige);
● algemene middelen (voor de uitvoeringskosten);
● reserve sociaal domein.
4. Dat de gemeente Senzer machtigt om gedurende de periode
van de subsidietoekenning informatie volgens de daartoe
gestelde regels te verstrekken aan de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker;
5. Bijgevoegde conceptbeschikkingen na besluitvorming toe te
zenden aan het Algemeen Bestuur van Senzer.
6. De subsidievoorwaarden zoals opgelegd in 2016 ook voor
2017 toe te passen.
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DATUM BESLUIT:
28-12-2016

