Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 10 april t/m 16 april 2019
Datum aanmaak: 17 april 2019

Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2019023964
Onderwerp:
Aanvraag parkeerontheffing
Besluit:
Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Emmastraat 21.
Ontheffing geldig tot 13-04-2023.
Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019024959
Toekennen incidentele subsidie

Besluit:
Een incidentele subsidie van € 300,= toekennen voor het oprichten van de Stichting
Goede Doelenweek.

Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019024974
Verzoek om een incidentele deskundigheidsbevorderingsubsidie
door St. Jong Nederland Asten-Heusden

Besluit:
Voorstel om akkoord te gaan om een incidentele deskundigheidsbevorderingsubsidie van
maximaal € 675,- te verlenen op grond van de Deelverordering subsidie Welzijn en
Participatie gemeente Asten 2017 (art. 12) voor deelname aan het zwerfweekend voor
leiders.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019024850
Ontheffing sluitingsuur Korfbalvereniging Klimop

Besluit:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 20 april 2019
en 8 juni 2019 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor de kantine
van korfbalvereniging Klimop aan de Beatrixlaan 44 te Asten tot 02.00 uur van de
daaropvolgende dag ten behoeve van respectievelijk een darttoernooi en het jaarlijkse
korfbaltoernooi.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019023455
Evenementenvergunning ELE-Rally 2019

Besluit:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 2:25).
· Een ontheffing te verlenen op grond van artikel 148 Wegenverkeerswet van het in
artikel 10, eerste lid, vervatte verbod voor die wegen binnen onze gemeente die
onder beheer van de gemeente Asten vallen.
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod
(artikel 34 B.A.B.W.).
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van
weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.).
aan Stichting ELE-Rally vergunning te verlenen voor het organiseren van de 55e ELE
Rally klassementsproef op 24 en 25 mei 2019 van 18.30 uur tot 02.00 uur in het
buitengebied van de gemeente Asten.

