
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 24 juli t/m 30 juli 2019 

 
Datum aanmaak: 30 juli 2019 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019046746 

Onderwerp: Verzoek om een incidentele activiteitensubsidie door 

Tennisvereniging ’t Root. 

 

Besluit: 

Voorstel akkoord te gaan om een incidentele activiteitensubsidie van maximaal € 1.500,- 

te verlenen op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente  

Asten 2017 (art. 11) voor het organiseren van een aantal activiteiten in het kader van 

het 50-jarig jubileum 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019046742 

Onderwerp: Verzoek om een incidentele activiteitensubsidie door 

carnavalsvereniging de r'Ommelpotters. 

 

Besluit: 

Voorstel akkoord te gaan om een incidentele activiteitensubsidie van maximaal € 1.050,- 

te verlenen op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente  

Asten 2017 (art. 11) voor het organiseren van het evenement Fiets 'm d'r in. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019046743 

Onderwerp: Verzoek om een incidentele activiteitensubsidie door 

Tejaterwerkgroep 2000. 

 

Besluit: 

Voorstel akkoord te gaan om een incidentele activiteitensubsidie van maximaal € 1.000,- 

te verlenen op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente  

Asten 2017 (art. 11) voor het organiseren van een speciale toneelvoorstelling in het 

kader van het 50-jarig bestaan. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019046747 

Onderwerp: Verzoek om een incidentele activiteitensubsidie door RK 

basisschool Sint Antonius voor het organiseren van activiteiten in 

het kader van het 100-jarig bestaan. 

 

Besluit: 

Voorstel verzoek af te wijzen op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en 

Participatie gemeente Asten 2017 omdat een incidentele subsidie alleen aangevraagd kan 

worden door vrijwilligersorganisaties. 

 

 



 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019046841 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Stg. Exploitatie Soosgebouw 

Gehandicapten Asten-Someren. 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 24 augustus 

2019 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor Stichting Exploitatie 

Soosgebouw Gehandicapten Asten-Someren (Den Dissel), Beatrixlaan 21 te Asten tot 

01.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van een thema-avond met liveband. 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2019046712 

Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing. 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoners van Burg Wijnenstraat 2e. 

Ontheffing geldig tot 31 juli 2023. 

 

 

 

 

 

 


