
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 10 februari t/m 16 februari 2021 

 
Datum aanmaak: 17 februari 2021 

 
 

MT 
Zaaknummer: 2021008456 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 
genomen besluiten van het college van 3 t/m 9  februari 2021. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 3 t/m 9 februari 2021 vast te 
stellen; 

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 
3 t/m 9 februari 2021 vast te stellen.  

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2020068293 

Onderwerp: Principeverzoek bed & breakfast, camperplaatsen en 

recreatiewoningen Beekstraat 20 te Asten. 
 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een bed & breakfast met 
tien slaapplaatsen, de aanleg van acht camperplaatsen en de realisatie van acht 

paardenboxen op de locatie Beekstraat 20 te Asten onder voorwaarde dat: 
o alle overtredingen op het perceel (zowel voor wat betreft gebruik als bouwen) 

worden beëindigd en beëindigd blijven; en 

o er een passende bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het 
landschap, bestaande uit een goede landschappelijke inpassing (minimaal 

10% van het bestemmingsvlak) en een bijdrage aan het fonds 
kwaliteitsverbetering (€ 2,- per vierkante meter over de benodigde uitbreiding 

van het bestemmingsvlak); 
2.  geen medewerking te verlenen aan het de bouw van vier recreatiewoningen op het 

naastgelegen agrarische perceel; 
3.  te bepalen dat deze principemedewerking een geldigheidsduur heeft van een half jaar  

     (tot en met 15 augustus 2021). 

 
 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2020076885 

Onderwerp: Beleidskader en Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving 2021. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. tot het vaststellen van het Beleidskader en het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving 2021; 

2. tot het vaststellen van de evaluatie van de kwaliteitscriteria; 
3. deze documenten ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad. 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021000479 
Onderwerp: Implementatie monitor jongeren in een kwetsbare positie. 

 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met het afgegeven mandaat d.d. 28 oktober 2020 van de 

bestuurscommissie van de GGD; 
2. de overeenkomst 'Gezamenlijke verantwoordlijkheden partijen bij verwerking van 

persoonsgegevens' aan te gaan;  

3. kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomst tussen de GGD en de 
gemeente Eindhoven. 

 
 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021007898 

Onderwerp: Vaststellen subsidie Senzer, 2020 definitief / 2021 voorlopig. 
 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. in te stemmen met onderstaande aanvullende subsidieverlening aan Senzer over 

tijdvak 2020 (definitief): 
      a) Te betalen: 

      - € 111.913,= voor het verstrekken van uitkeringen levensonderhoud en 
loonkostensubsidies (BUIG-budget); 

      - € 72.614,=  voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening; 
      b) Te ontvangen: 

      - € 1.598,= voor de uitvoering van re-integratietrajecten (Participatiebudget); 

      - € 23.737,= als bijdrage in de uitvoeringskosten van Senzer (algemene middelen);  
      c) Per saldo bedraagt het te betalen bedrag aan Senzer € 159.192,=. 

2. in te stemmen met onderstaande voorlopige subsidieverlening aan Senzer over 
tijdvak 2021: 

- € 3.135.038,= voor het verstrekken van uitkeringen levensonderhoud en 
loonkostensubsidies (BUIG-budget); 

      - € 146.279,= voor de uitvoering van re-integratietrajecten (Participatiebudget); 
      - € 1.584.473,=  voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening; 

      - € 571.268,= als bijdrage in de uitvoeringskosten van Senzer (algemene 

middelen); 
      - € 52.978,= voor afdekken tekort Senzer (algemene middelen). 

3. de subsidievoorwaarden zoals opgelegd in 2020 ook voor 2021 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. 

 
 

 


