Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 2 september t/m 8 september 2020
Datum aanmaak: 8 september 2020

Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2020053594
Incidentele activiteitensubsidie muziekvereniging Sancta Maria

Besluit:
Toekennen incidentele activiteitensubsidie van € 2.500,= aan muziekvereniging Sancta
Maria voor het organiseren van het project 'Muziek in de klas' op basisschool het
Toverkruid in Ommel.
Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2020053643
Subsidievaststelling 2019 badmintonclub Bakas

Besluit:
De subsidie 2019 voor badmintonclub Bakas definitief vaststellen op € 860,50 en na
verrekening van het reeds betaalde voorschot nog een bedrag uitbetalen van € 187,70.
Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2020051116
Onderwerp:
Verzoek om handhaving door postduivenvereniging tegen nestkast
slechtvalk
Besluit:
1. de postduivenvereniging kenbaar maken voornemens te zijn het verzoek om te
handhaven:
- toe te wijzen voor de overtreding van artikel 9.1 Erfgoedwet en artikel 2.1 lid 1
onder f van de Wabo, en
- af te wijzen voor wat betreft het verzoek op grond van de APV, en hen in de
gelegenheid stellen een zienswijze hierover in te dienen;
2. het parochiebestuur van de H. Maria Presentatiekerk kenbaar maken voornemens te
zijn een last onder dwangsom op te leggen om te bewerkstelligen dat de overtreding
van artikel 9.1 Erfgoedwet en artikel 2.1 lid 1 onder f van de wabo wordt beëindigd
en beëindigd blijft en haar in de gelegenheid stellen een zienswijze hierover in te
dienen.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2020054262
Vergunning grafbedekking en bijzetting in eigen graf

Besluit:
1. het recht op bijzetting in het eigen graf bij de overledene echtgenoot op de
gemeentelijke begraafplaats, grafnummer 42;
2. vergunning voor het hebben/vernieuwen van een grafbedekking, grafnummer 42; op
de gemeentelijke begraafplaats aan het Moussaultpark te Asten, grafrecht verleend
tot augustus 2050 aan de dochter van de overledene.

Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2020054383
Onderwerp:
Aanvraag parkeerontheffing
Besluit:
Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Prins Bernhardstraat 22.
Ontheffing geldig tot 12 september 2024.
Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2020053847
Onderwerp:
Aanvraag parkeerontheffing
Besluit:
Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Julianastraat 67
Ontheffing geldig tot 10-09-2024
Openbare Werken Binnen
Zaaknummer:
2020053638
Onderwerp:
Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Albert van Cuijkstraat
55
Besluit:
Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 een
stimuleringsbijdrage toe te kennen van € 400,- voor het aanleggen van een groen dak bij
Albert van Cuijkstraat 55

