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1.

Besluit College B&W

3.

Het College stelt de inrichting van de accountantscontrole 2018 vast.
Het College verleent een subsidie van € 1.000 aan de Stichting Vuur voor de organisatie van de Vuurexpeditie 2018. De expeditie is een gezinswandeling langs
verschillende vuurobstakels. De Stichting werkt voor deze activiteit samen met ondernemers, de toneelvereniging Vijlen en Rood Groen LVC’01.
Het College legt het raadsvoorstel inzake de Verklaring van Geen Bedenkingen Von Clermontplein 60 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.

4.

Het College verlengt de termijn voor een omgevingsvergunning Groenzandweg 48 met maximaal 6 weken.

5.

Het College verleent een omgevingsvergunning voor de restauratie van het bakhuis in Vijlen.

6.

8.

Het College legt het ontwerp-bestemmingsplan Gemmenicherweg 56 voor een periode van 6 weken ter inzage. Tegelijkertijd legt het College het ontwerp-besluit
hogere grenswaarden (wet geluidshinder) ter inzage.
Het College verstrekt In samenspraak met de Lijn 50-gemeenten en eventueel andere gemeenten in het Middengebied Zuid-Limburg opdracht om de positie van
het Middengebied in het kader van de versterking van de kracht van Zuid-Limburg in beeld te brengen. Begin dit jaar verscheen het rapport ‘Strategisch actieplan
Zuid-Limburg’ In het rapport wordt o.a. opgemerkt dat het stedelijk netwerk een soort hoefijzer vormt, dat een landelijk Middengebied omsluit. Dat Middengebied
is van grote toevoegde waarde bij het realiseren van de ambities van Zuid-Limburg, voor als het gaat om de aantrekkingskracht voor bezoekers en bewoners. Die
toegevoegde waarde moet nu in kaart gebracht worden.
Het College legt een last onder dwangsom op.

9.

Het College legt het raadsvoorstel inzake de Verklaring van Geen Bedenkingen Rott 53 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.

10.

Het College stelt een begunstigingstermijn vast voor een horecaonderneming voor wat betreft geluidsoverlast.

2.

7.

Vaals, 27 november 2018
Burgemeester en Wethouders van Vaals,
De secretaris,
De burgemeester,
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