Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 18 juli t/m 24 juli 2018
Datum aanmaak: 25 juli 2018

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018047990

ONDERWERP:
Collecte Stichting Campagneteam Huntington (APVV18-0694).
BESLUIT:
Vergunning te verlenen voor het organiseren van een collecte door
de Stichting Campagneteam Huntington, Molengouw 54 te Broek in
Waterland van 26 augustus 2018 tot en met 1 september 2018 op
grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018048316

ONDERWERP:
Weigering ventvergunning Emolife Field B.V..
BESLUIT:
Aanvraag ventvergunning te weigeren in het belang van de
openbare orde, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 1:8 lid 1 onder a.) om te venten voor het
werven van nieuwe deelnemers voor Fairshare Nederland in de
gemeente Asten voor het jaar 2018.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018047608

ONDERWERP:
Vlooienmarkt en kofferbakverkoop Petanque-vereniging 't Lover.
BESLUIT:
Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Asten (artikel 5:23 organiseren van een
snuffelmarkt) aan Petanque-vereniging 't Lover,
voor het houden van een vlooienmarkt en kofferbakverkoop op 12
augustus 2018 van 08.00 tot 17.00 uur bij Petanque-vereniging 't
Lover aan de Weivelden 1 te Asten.

Sociaal Domein
ZAAKNUMMER:
2018048532

ONDERWERP:
VVE plan Asten schooljaar 2018-2019 Pinkeltje.
BESLUIT:
De gemeente gaat akkoord met het VVE plan Asten 2018-2019 van
Pinkeltje met in achtneming van de volgende opmerkingen:
- Uren leidsters 50% subsidie gemeente en overige 50% ten laste
van leidsters/Pinkeltje. Dit geldt ook voor de
coördinator;
- De kosten voor de bijeenkomst meldcode zijn niet subsidiabel
vanuit de VVE-middelen;
- De gemeente verneemt graag de stand van zaken m.b.t. de
invulling van de functie
pedagogisch beleidsmedewerker. Daarvoor is reeds subsidie
beschikbaar gesteld. De
kosten van € 340,= dienen te vallen binnen de reeds beschikbaar
gestelde subsidie;
- De gemeente ontvangt graag eind schooljaar 2018-2019 een
verantwoording van
het VVE-plan 2018-2019.
Op grond van bovenstaande komt de subsidie voor het schooljaar
2018-2019 uit op
€ 12.974,50. Dit bedrag is opgenomen in de totale subsidie die
Pinkeltje ontvangt.

Sociaal Domein
ZAAKNUMMER:
2018048528

ONDERWERP:
Subsidievaststelling voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
schooljaar 2017-2018 Pinkeltje.
BESLUIT:
De subsidie VVE schooljaar 2017-2018 aan Pinkeltje definitief vast te
stellen op € 53.207,40. Dit bedrag is opgebouwd uit € 39.425,40
t.b.v. de financiering VVE-plaatsen en € 13.782,= t.b.v. de
kwaliteitseisen VVE. Het bedrag is reeds bij voorschot betaald uit de
specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

