
 

 
 

 

Openbare besluitenlijst van in mandaat genomen 
besluiten in week 4 t.m. 10 januari 2017. 

Datum aanmaak: 10.01.2017 

.. 
Vergunningen 

ZAAKNUMMER: 
AST/2017/000479 

ONDERWERP: 
Ventvergunning Scouting Asten. 

DATUM BESLUIT: 
9-1-2017 

 BESLUIT:   

 Vergunning te verlenen op grond van de Algemene  
Plaatselijke Verordening gemeente Asten (artikel 5:15) en  
de beleidsregels voor het verlenen van ventvergunningen  
voor het venten met potgrond door Scouting Asten,  
dhr. F. Bruijstens, Bergweg 26 te 5721 JD Asten op  
25 maart 2017 in de gemeente Asten. 
 

 

     

         

ZAAKNUMMER: 
AST/2017/000551 

ONDERWERP: 
Evenementenvergunning Reundje Klot 2017. 

DATUM BESLUIT: 
10-1-2017 

 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.). 
· Vergunning te verlenen op grond van de Brandbeveiligings- 
    verordening (artikel 2). 
· 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 2017" in het centrum van Asten op  
    26 februari 2017 van 12.00 uur tot 22.00 uur.  
 

 

     

         

ZAAKNUMMER: 
AST/2017/000554 

ONDERWERP: 
Ontheffing Drank- en Horecawet artikel 35. 

DATUM BESLUIT: 
10-1-2017 

 BESLUIT:   

 Aan Grand Café Markt 8, Markt 8 te Asten (de heer D. Benders) 
ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 
(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken 
tijdens Reundje Klot 2017 op de Markt te Asten. 

 

     

         

  
Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: 
AST/2017/000250 

ONDERWERP: 
Voorstel over verantwoording subsidie 2015 Stichting Asten 
klinkt als een klok. 

DATUM BESLUIT: 
4-1-2017 

 BESLUIT:   

 Voorstel om de subsidie 2015 voor de Stichting Asten klinkt als 
een klok definitief vast te stellen op € 8.530,=.  
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ZAAKNUMMER: 
AST/2017/000511 

ONDERWERP: 
Verzoek om een incidentele subsidie voor het organiseren van 
het project César Franck door het Astens Gemengd Koor Puur 
Sangh. 

DATUM BESLUIT: 
9-1-2017 

 BESLUIT:   

 Voorstel om dit verzoek te honoreren voor ten hoogste € 1.000,- 
ten laste van het budget Culturele en welzijnsevenementen. 

 

     

         

ZAAKNUMMER: 
AST/2017/000546 

ONDERWERP: 
Verzoek om een eenmalige subsidie voor het evenement "Asten 
Schiet" door Sint Jorisgilde Asten. Dit is een evenement voor de 
jeugd en hun ouders. 

DATUM BESLUIT: 
10-1-2017 

 BESLUIT:   

 Voorstel verzoek honoreren voor ten hoogste € 500,- ten laste 
van het budget Culturele en welzijnsevenementen. 

 

     

         

ZAAKNUMMER: 
AST/2017/000544 

ONDERWERP: 
Voorstel over verantwoording/vaststelling subsidie 2016 voor 
verkeerseducatieve activiteiten Varendonck. 

DATUM BESLUIT: 
10-1-2017 

 BESLUIT:   

 De subsidie 2016 voor verkeerseducatieve activiteiten aan het 
Varendonck College definitief vaststellen op € 2.500,=.  

 

     

         

ZAAKNUMMER: 
AST/2017/000543 

ONDERWERP: 
Voorstel over verantwoording/vaststelling subsidie 2015 LEV 
Groep. 

DATUM BESLUIT: 
10-1-2017 

 BESLUIT:   

 Aan de hand van de verantwoording stellen wij de verleende 
subsidie definitief vast. 
De bevoorschotting heeft plaatsgevonden middels 12 gelijke 
maandelijkse termijnen, aan het begin van iedere maand, met 
ingang van 1 januari 2015.  
Het financieel verslag van de LEV Groep is gecontroleerd door 
BDO accountants op 22 maart 2016. 
Ons oordeel is dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van 
het resultaat over 2015 en van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van de stichting per 31 december 2015. 
Wij stellen de subsidie voor het kalenderjaar 2015 definitief vast 
op € 185.121,00. Alle subsidiebedragen zijn inmiddels bij 
voorschot aan de LEV Groep uitbetaald. 
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