
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 17 februari t/m 23 februari 2021 

 
Datum aanmaak: 23 februari 2021 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021010900 

Onderwerp: BVL subsidie 2020 Stichting Prodas. 
 

Besluit: 
De BVL subsidie voor verkeerseducatieve activiteiten 2020 voor de Stichting Prodas 

definitief vast te stellen op € 10.040,-. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021010889 

Onderwerp: BVL subsidie 2020 Stichting PlatOO. 
 

Besluit: 
De BVL subsidie voor verkeerseducatieve activiteiten 2020 voor de Stichting PlatOO 

definitief vast te stellen op € 2.780,-. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021011293 

Onderwerp: Verkeersbesluit eop Hazelaar. 
 

Besluit: 

1. ter plaatse van de aanwezige parkeervakken thv Hazelaar 10, een parkeervak aan te 

wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen; 

2. het naastgelegen parkeervak aangewezen in punt 1 thv van Hazelaar 10, aan te 
wijzen als een parkeervak dat in de toekomst ingericht kan worden als parkeervak 

voor het opladen van elektrische voertuigen; 
3. door middel van plaatsing van bord E04 met onderbord 'uitsluitend voor het opladen 

van elektrische voertuigen' uitsluitend dit gebruik toe te staan. 

 

Sociaal Domein 
Zaaknummer: 2021010754 

Onderwerp: Subsidieverlening indiceren VVE-kinderen in de vroegschoolse 

periode. 
 

Besluit: 
Een eenmalige subsidie van € 2.442,= te verlenen aan de GGD Brabant-Zuidoost t.b.v. 

het indiceren van VVE-kinderen in de vroegschoolse periode.  
 

 
 

 

 
 

 



 

Juridische Zaken 

Zaaknummer: 2021005055 
Onderwerp: Besluit op Wob-verzoek stukken PIT-convenant. 

 
Besluit: 

Besloten is om het PIT-convenant en de besluitvorming tot het aangaan van het PIT-
convenant (besluit college van 11-10-2016) geanonimiseerd te verstrekken, waarbij 

tevens gegevens onleesbaar zijn gemaakt die niets met de inhoud te maken hebben, 
zoals het bedrag aan structurele kosten.  

 

 
Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2021010055 
Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 

 
Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Emmastraat 25a. 
Ontheffing geldig tot 21-02-2025. 

 

 
 

Klant Contact Centrum 
Zaaknummer: 2021010330 

Onderwerp: Aanvraag stookontheffing. 
 

Besluit: 
Stookontheffing verleend voor bewoners van Korhoenweg 1. 

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2021. 

 
 

Klant Contact Centrum 
Zaaknummer: 2021011254 

Onderwerp: Aanvraag stookontheffing 
 

Besluit: 
Stookontheffing verleend aan bewoners van Beemdstraat 8. 

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2021. 

 
 

Klant Contact Centrum 
Zaaknummer: 2021011321 

Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 
 

Besluit: 
Stookontheffing verleend aan bewoners van Behelp 2a. 

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2021. 

  



 

 

 
Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2021010911 
Onderwerp: Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken Ceresstraat 14. 

 
Besluit: 

Op grond van de stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020 een 
stimuleringsbijdrage toe te kennen van € 900,- voor het aanleggen van een groen dak bij 

Ceresstraat 14. 

 
 

 


