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Besluitenlijst College van B&W 
 

26 juni 2018 
 

nr. Besluit College B&W 

1.  Het College verleent een omgevingsvergunning voor het realiseren van een loading-dock op het perceel Mamelis 1 te Lemiers, het voormalige Gelva-terrein. 

2.  Het College mandateert (per 1 juli 2018) c.q. machtigt het College van B&W van Maastricht voor de voorbereiding van de verwerving jeugdhulp en WMO – nieuwe 

taken 2019, voor de aanbesteding van de crisishulpverlening, de subsidiering van de gecertificeerde instellingen voor Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, de 

subsidiering van het doelgroeparrangement Onderwijs Jeugd, de begeleiding individueel en groep voor 2019 via een aangepaste vorm van bestuurlijk 

aanbesteden en de inkoop van alle overige jeugdhulparrangementen via de gebruikelijke methode van bestuurlijk aanbesteden. 

3.  Het College stelt de eigenaar van Cottessen 13 in de gelegenheid om alsnog, doch uiterlijk 1 september 2018 een omgevingsvergunning aan te vragen voor het 

gerealiseerde bouwwerk en trekt derhalve de last onder dwangsom in.  

4.   

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) staat opgenomen dat op Zuid-Limburgse schaal wordt overwogen of per vastgoedsegment een 

onafhankelijke commissie wordt ingericht, waarin experts worden geselecteerd als vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en relevante marktpartijen, die 

adviseren over initiatieven waarover het bestuurlijk overleg niet tot een eensluidende beslissing kan komen.  

Om een afweging te kunnen maken of een dergelijke onafhankelijke adviescommissie gewenst is, is vanuit de ambtelijke werkgroep (18 Zuid- Limburgse 

gemeenten) gevraagd deze werkwijze nader te onderzoeken en de werkgroep hierover te adviseren. Hiertoe is een projectgroep samengesteld onder 

voorzitterschap van Vaals. Het voorstel van de projectgroep is om voor moeilijke opgaven die de regionale belangen raken een ad hoc casusteam in te schakelen. 

Het inschakelen van een casusteam heeft als groot voordeel dat deze samengesteld kan worden vanuit de context van de voorliggende aanvraag dat gemakkelijk 

kan worden ingepast in de reeds bestaande overlegstructuur.  

De kracht / het succes van het casusteam wordt voor een belangrijk deel bepaald door de flexibiliteit (lees: de benodigde disciplines op basis van de opgave op 

het juiste moment te betrekken bij het planproces). In tegenstelling tot traditionele adviesorganen ligt het werken met casusteams naar mening van de 

projectgroep ook in de lijn van de Omgevingswet. Per casus kan maatwerk worden geleverd door de omgevingswaarden in beeld te brengen en door middel van 

een integrale afweging te bepalen waar ontwikkelingsmogelijkheden liggen en waar er beperkingen zijn.  Het College neemt het voorstel van de projectgroep over. 

 
 

Vaals, 3 juli 2018 

Burgemeester en Wethouders van Vaals, 
De secretaris,               De burgemeester, 
 


