Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 6 februari t/m 12 februari 2019
Datum aanmaak: 12 februari 2019

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019010030
Evenementenvergunning Reundje Klot 2019

Besluit:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 2:25).
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van weggedeelten
(artikel 34 B.A.B.W.).
· 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 Carnavalsstichting De Klot voor het organiseren van Reundje Klot 2019 in het
centrum van Asten op 3 maart 2019 van 12.00 uur tot 22.00 uur.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019009785
Ontheffing sluitingsuur Wapen van Asten

Besluit:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 5 maart 2019
een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor Het Wapen van Asten,
Burgemeester Wijnenstraat 19 te Asten tot 02.00 uur van de daaropvolgende dag ten
behoeve van afsluiting carnaval door de carnavalsvereniging.

Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2019009501
Onderwerp:
Aanvraag parkeerontheffing
Besluit:
Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Burgemeester Frenckenstraat 41.
Ontheffing geldig tot 17 februari 2023.

Klant Contact Centrum
Zaaknummer:
2019009557
Onderwerp:
Aanvraag parkeerontheffing
Besluit:
Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Wilhelminastraat 10.
Ontheffing geldig tot 17 februari 2023.

Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019008865
Verzoek voor een incidentele subsidie deskundigheidsbevordering
door Turnclub De Molenwiek

Besluit:
Voorstel akkoord te gaan om een incidentele subsidie van maximaal € 600,- te verlenen
op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente Asten 2017
(art. 12) voor de cursus Gymnastiek leider 2.

Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019008874
Verzoek om een eenmalige activiteitensubsidie door Harmonie St.
Cecilia

Besluit:
Voorstel akkoord te gaan om een incidentele subsidie van maximaal € 2.500,-te verlenen
op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente Asten 2017
(art. 11) voor het organiseren van activiteiten in het kader van het 125 jarig jubileum
van Harmonie St. Cecilia.

Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019008872
Verzoek om een incidentele subsidie deskundigheidsbevordering
door R.K. Voetbalvereniging N.W.C.

Besluit:
Voorstel akkoord te gaan om een incidentele subsidie van maximaal € 300,-te verlenen
op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente Asten 2017
(art. 12) voor de UEFA C Youth opleiding voor twee trainers.

Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019008877
Verzoek om een incidentele activiteitensubsidie door St. Jong
Nederland Asten

Besluit:
Voorstel akkoord te gaan om een incidentele activiteitensubsidie van maximaal € 2.500,te verlenen op grond van de Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie gemeente
Asten 2017 (art. 11) voor het organiseren en uitvoeren van My Fair Lady The Musical.

Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2019008875
Onderwerp:
Beslissing opleggen dwangsom na beantwoorden zienswijzen
Besluit:
De door u namens uw cliënten ingediende zienswijzen vormen voor ons geen aanleiding
om tot een ander standpunt te komen.
Aanzegging:
Verbeuren en betaling dwangsom
1. Uw cliënten dienen binnen tien weken na verzenddatum van deze brief een einde aan
de hierna genoemde overtredingen te maken door op de percelen kadastraal bekend
gemeente Asten, sectie M, nummer 1003, en kadastraal bekend gemeente Asten, sectie
M, nummer 1004, plaatselijk bekend als de Beekstraat 20 te Asten:
- alle strijdige bedrijfsactiviteiten te beëindigen en beëindigd te houden.
Als uw cliënten niet aan de hierboven gestelde lastgeving voldoen, verbeuren zij een
dwangsom. Ten aanzien van de strijdige bedrijfsactiviteiten bedraagt deze per
bedrijfsactiviteit: € 2.000,00 per week, tot een maximum van € 20.000,00 per
bedrijfstak. Dit betekent ten aanzien van de zand- en grindhandel:
€ 2.000,00 per week, tot een maximum van € 20.000,00 als zij deze activiteiten niet
beëindigen en beëindigd houden;
Ten aanzien van het materieel verhuur: € 2.000,00 per week, tot een maximum van
€ 20.000,00 als zij deze activiteiten niet beëindigen en beëindigd houden; en ook ten
aanzien van de groothandel in horeca: € 2.000,00 per week, tot een maximum van
€ 20.000,00 als zij deze activiteiten niet beëindigen en beëindigd houden;
2. Uw cliënten dienen binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een einde aan
de hierna genoemde overtredingen te maken door op de percelen kadastraal bekend
gemeente Asten, sectie M, nummer 1003, en kadastraal bekend gemeente Asten, sectie
M, nummer 1004, plaatselijk bekend als de Beekstraat 20 te Asten:
- het illegale gebruik van de kippenstal als woon- en bedrijfsruimte te staken en
gestaakt te houden, door de woon- en bedrijfsruimte uit de kippenstal te verwijderen
en verwijderd te houden. Als uw cliënten niet aan de hierboven gestelde lastgeving
voldoen, verbeuren zij een dwangsom. Ten aanzien van het strijdige gebruik van de
kippenstal als woon- en /of bedrijfsruimte bedraagt deze € 1.500,00 per week, tot een
maximum van € 15.000,00.
- de illegale bijgebouwen te verwijderen en verwijderd te houden. Als uw cliënten
niet aan de hierboven gestelde lastgeving voldoen, verbeuren zij een dwangsom. Ten
aanzien van deze zonder vergunning aanwezige bijgebouwen bedraagt deze € 1.500,00
per week, tot een maximum van € 15.000,00.
- de verharding ten behoeve van de buitenopslag te verwijderen en verwijderd
te houden. Als uw cliënten niet aan de hierboven gestelde lastgeving voldoen,
verbeuren zij een dwangsom. Ten aanzien van deze zonder vergunning aanwezige
verharding ten behoeve van buitenopslag bedraagt deze
€ 1.500,00 per week, tot een maximum van € 15.000,00.
- de tweede in/uitrit te verwijderen en verwijderd te houden. Als uw cliënten niet
aan de hierboven gestelde lastgeving voldoen, verbeuren zij een dwangsom. Ten aanzien
van deze zonder vergunning aanwezige, tweede in/uitrit bedraagt deze dwangsom
€ 3.000,00 ineens.

- de gedempte sloot in oorspronkelijke toestand te herstellen en hersteld te
houden. Als uw cliënten niet aan de hierboven gestelde lastgeving voldoen, verbeuren
zij een dwangsom. Ten aanzien van het niet in oorspronkelijk toestand terugbrengen en
houden van de gedempte sloot bedraagt deze dwangsom €1.500,00 per week, tot een
maximum van € 15.000,00.
Als uw cliënten niet aan de hierboven gestelde lastgevingen voldoen, verbeuren zij de bij
de betreffende overtreding genoemde dwangsom.
Deze lasten onder dwangsom achten wij redelijk. Bij de vaststelling van de hoogte van
de dwangsom hebben wij namelijk gebruik gemaakt van plaatsing van de overtreding op
de interventiematrix volgens de Landelijke Handhaving strategie, welke wij hanteren en
volgen.
De begunstigingstermijnen mogen niet wezenlijk langer worden gesteld dan noodzakelijk
om de overtreding te kunnen opheffen. De termijn van respectievelijk tien en zes weken
achten wij redelijk. Deze termijnen volgen eveneens uit de richtlijnen van de Landelijke
Handhavingsstrategie.
Uw cliënten verbeuren de genoemde dwangsommen van rechtswege wanneer zij niet
binnen de in de lastgeving per overtreding gestelde termijn, op de percelen kadastraal
bekend gemeente Asten, sectie M, nummer 1003, en kadastraal bekend gemeente Asten,
sectie M, nummer 1004, plaatselijk bekend als de Beekstraat 20 te Asten, de
overtreding(en) niet of niet in zijn geheel hebben beëindigd en beëindigd houden.

