Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 18 september t/m 24 september 2019
Datum aanmaak: 24 september 2019

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019057506
Evenementenvergunning Night Bike, TWC Asten.

Besluit:
Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Asten (artikel 2:25) aan wielervereniging TWC Asten ten behoeve van de Van
Stekelenburg Night Bike (toertocht voor mountainbike en veldritfiets) op 26 oktober 2019
van 19.00 tot 24.00 uur vanaf Manege Heijligers aan de Reeweg 3 en over bospaden
en wegen in de gemeente Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019057259
Evenementenvergunning Musical My Fair Lady

Besluit:
· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden
(artikel 2:10 A.P.V.).
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 2:25).
· Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in de openlucht
(artikel 4:6 A.P.V.).
· Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet (artikel 35) voor het
verstrekken van zwakalcoholische dranken.
aan Stichting Jong Nederland Asten voor het organiseren van de musical My Fair Lady op
17 tot en met 19 oktober 2019 van 19.00 uur tot 23.30 uur en op 20 oktober 2019 van
13.00 uur tot 19.00 uur in sporthal De Schop gelegen aan de Lienderweg te Asten.
Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2019052701
Onderwerp:
Voornemen tot oplegging van een last onder dwangsom aan
eigenaar perceel Repelen 2.
Besluit:
Het voornemen tot handhaving kenbaar te maken aan de eigenaar van perceel,
kadastraal bekend gemeente Asten sectie N, nr. 1920, plaatselijk bekend als de Repelen
2 te Asten, tot het opleggen van een last onder dwangsom teneinde de woonunit die daar
aanwezig is en in stand wordt gehouden zonder omgevingsvergunning te verwijderen en
verwijderd te houden.

Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2019055265
Onderwerp:
Opleggen last onder dwangsom aan eigenaar Repelen 2 voor de
aldaar aanwezige woonunit zonder omgevingsvergunning.
Besluit:
tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van perceel, kadastraal
bekend gemeente Asten sectie N, nr. 1920, plaatselijk bekend als de Repelen 2 te Asten,
teneinde de woonunit die daar aanwezig is en in stand wordt gehouden zonder
omgevingsvergunning te verwijderen en verwijderd te houden.
Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019058215
Subsidievaststelling 2018 Bibliotheek Helmond-Peel.

Besluit:
De subsidie 2018 aan Bibliotheek Helmond-Peel definitief vast te stellen op € 232.944,=.
Dit bedrag is in 2018 reeds bij voorschot aan Bibliotheek Helmond-Peel uitbetaald.

Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019058217
St. Dorpsraad Ommel heeft een incidentele subsidie aanvraag
deskundigheidsbevordering aangevraagd

Besluit:
Voorstel verzoek honoreren op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en
Participatie gemeente Asten 2017 (artikel 12) voor een bedrag van € 146,25 voor de
herhalingscursus reanimatie en AED.
Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019057391
Vaststelling subsidie 2018

Besluit:
De subsidie 2018 voor muziekvereniging St. Cecilia definitief vaststellen op € 40.962,=
en nog een bedrag uitbetalen van € 4.469,14.

