
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 22 januari t/m 30 januari 2020 

 
Datum aanmaak: 30 januari 2020 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2020007100 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 15 t/m 21 januari 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 15 t/m 21 januari 2020 vast te 

stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

15 t/m 21 januari 2020 vast te stellen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019074642 

Onderwerp: Nadere regel subsidiëring regulier peuterwerk en voor- en 

vroegschoolse educatie gemeente Asten 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de 'Nadere regel subsidiëring regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse 

educatie gemeente Asten 2020' vast te stellen; 

2. de subsidie voor 2020 voor reguliere peuterplaatsen en VVE-peuterplaatsen vast te 

stellen; 

3. de kostendekkende uurprijs voor 2020 vast te stellen.   

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020004352 

Onderwerp: Toekennen subsidie aan Senzer; 2019 definitief, 2020 voorlopig. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met onderstaande aanvullende subsidieverlening aan Senzer over 

tijdvak 2019 (definitief): 

a) Te betalen: 

- € 43.546,= voor de uitvoering van re-integratietrajecten 

(Participatiebudget); 

- € 102.081,=  voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening; 

b) Te ontvangen: 

- € 73.393,= voor het verstrekken van uitkeringen levensonderhoud en 

loonkostensubsidies (BUIG-budget); 

- € 33.315,= als bijdrage in de uitvoeringskosten van Senzer (algemene 

middelen);  

c) Per saldo bedraagt het te betalen bedrag aan Senzer € 38.919,=. 

2.   in te stemmen met onderstaande voorlopige subsidieverlening aan Senzer over  

      tijdvak 2020: 



 

- € 2.978.858,= voor het verstrekken van uitkeringen levensonderhoud en 

loonkostensubsidies (BUIG-budget); 

- € 5.389,= voor levensvatbaarheidsonderzoeken Bbz; 

- € 142.106,= voor de uitvoering van re-integratietrajecten 

(Participatiebudget); 

- € 1.721.026,=  voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening; 

- € 632.984,= als bijdrage in de uitvoeringskosten van Senzer (algemene 

middelen). 

3. de subsidievoorwaarden zoals opgelegd in 2019 ook voor 2020 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. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020004389 

Onderwerp: Concept begroting 2020 Stichting PlatOO. 

 

Besluit: 

kennis te nemen van de concept begroting 2020 van stichting PlatOO en middels een 

brief aan stichting PlatOO te laten weten geen behoefte te hebben aan een overleg.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019071221 

Onderwerp: Goedkeuring wijziging statuten Bibliotheek Helmond-Peel. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gewijzigde statuten van  

Bibliotheek Helmond-Peel goed te keuren.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2020004716 

Onderwerp: Zienswijze Herstelbegroting 2020 Senzer. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de Herstelbegroting 2020 Senzer inclusief Meerjarenraming 2021-2023 voor 

zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel; 

2. het presidium te verzoeken dit voorstel te plaatsen op de agenda van de commissie 

Burgers van 17 februari 2020 en de agenda van de raad van 3 maart 2020. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2020006518 

Onderwerp: Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel ter vaststelling van de 

Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020; 

2. de gemeenteraad voor te stellen de huidige beleidsnotitie Arbeidsmigranten 2009 in 

te trekken alsmede de beleidsnotitie Arbeidsmigranten 2020 en de Verordening tot 

tweede wijziging van de APV gemeente Asten 2017 vast te stellen. 



 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2020004175 

Onderwerp: Kadernota begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven. 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de Kadernota begroting 2021 en in te stemmen met de concept 

zienswijze in bijgevoegde brief; 

2. het presidium te verzoeken de Kadernota met de concept zienswijze ter advisering 

voor te leggen aan de commissie AZ&C van 20 februari 2020 en ter vaststelling aan 

de raad van 3 maart 2020. 

 


