Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 9 januari t/m 15 januari 2019
Datum aanmaak: 15 januari 2019

Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019003171
Subsidievaststelling NT2 onderwijs schooljaar 2017-2018

Besluit:
De subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2017-2018 aan stichting Prodas definitief vast te
stellen op € 15.000,=. Dit bedrag is reeds in 2017 bij voorschot aan stichting Prodas
uitbetaald.
Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019002120
Registratie nieuwe gastouder in Landelijk Register Kinderopvang

Besluit:
Met ingang van 15 januari 2019 gastouder Van Heuven registreren in het Landelijk
Register Kinderopvang op de locatie Vlas 44 te Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019003698
Ontheffing sluitingsuur De Pandoer

Besluit:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 26 januari
2019 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor De Pandoer B.V.,
Vorstermansplein 24 te Heusden tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve
van een salsa-party.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019003526
Evenementenvergunning Groepsaccommodatie Ons Thuis

Besluit:
1. Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Asten (artikel 2:25).
2. Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in de openlucht (artikel
4:6 A.P.V.).
3. Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet (artikel 35) voor het
verstrekken van zwakalcoholische dranken.
4. Voor het organiseren van de introductieweek van eerste-jaars leerlingen van
Hogeschool "De Kempel" bij groepsaccommodatie "Ons Thuis", Oostappensedijk 32 te
Ommel van 9 tot en met 12 september 2019.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019002693
Ontheffing sluitingsuur Café Toff

Besluit:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 26 januari
2019 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor Café Toff, Prins
Bernhardstraat 21a te Asten tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van
een feest “op vrije voeten”.
Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2019003494
Onderwerp:
Opleggen van een last onder dwangosm om de gebruikers van het
perceel aan Achterbos 8 te Asten er toe te bewegen het gebruik
van het kantoorgebouw als zelfstandige woonruimte te beëindigen
en beëindigd te houden
Besluit:
Aan de gebruikers van het perceel aan Achterbos 8 te Asten een last onder dwangsom
van € 10.000,= ineens op te leggen om hen er toe te bewegen om uiterlijk 15 april 2019
het gebruik van het kantoorgebouw als zelfstandige woonruimte te beëindigen en
beëindigd te houden.
Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2018076400
Onderwerp:
Vooraankondiging herstel landschapselement Achterbos 24 te
Asten
Besluit:
1. De eigenaar van Achterbos 24 te Asten kenbaar maken dat wij voornemens zijn hem
een verplichting op te leggen om het landschapselement te herstellen door
heraanplanting gekoppeld aan een last onder dwangsom en hem in de gelegenheid
te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken.
2. De verzoeker om handhaving niet ontvankelijk te verklaren.
Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2019002556
Onderwerp:
Damocles Pastoor van Ervenstraat 31 te Ommel
Besluit:
De burgemeester besluit de woning aan Pastoor van Ervenstraat 31 te Ommel met
ingang van 10 januari 2019 voor vier maanden te sluiten op grond van artikel 13b van de
Opiumwet.

