
 Pagina: - 1 - 

Besluitenlijst College van B&W 
 

16 januari 2018 
 

nr. Besluit College B&W 

1.  Het College stelt de 2e wijziging van de Legesverordening 2018 vast. Het betreft een aanpassing van het tarief voor een paspoort, conform landelijke 
regelgeving. Een wijziging van een verordening is regulier een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, echter juist de legesverordening kent artikel 10, 
waardoor het college bevoegd is om deze wijziging door te voeren. 

2.  Het College gaat akkoord met de actualisatie van de bestuursafspraken Zuid-Limburg. Deze bestuursafspraken dateren van 2016 en zijn nu geactualiseerd 
vanwege onder andere de Structuurvisies Wonen en Ruimtelijke Economie. 

3.  Het College besluit om dhr. Van Drunen aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 6.2 van de APV  en de Algemene wet bestuursrecht. 

4.  Het College ondersteunt de lijn van het herontwerp Kind&Jeugd, zoals geadviseerd door de Zuidlimburgse gemeenten. Om dit herontwerp te realiseren 
zullen innovatiemiddelen ingezet worden. Doel van het herontwerp is om de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen op een meer 
ambulante wijze vorm te geven, mede gebaseerd op positieve resultaten elders in het land. 

5.  Het College gaat een samenwerking aan met de Stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Samenleving voor een bedrag van € 7.500. Samen met de 
stichting zullen activiteiten ontplooit worden op het gebied van overgewicht/bewegen, laaggeletterdheid en ontmoeting in meest brede zin van het woord.   

6.  Het College verleent een omgevingsvergunning voor het realiseren van een fietsenberging in de groenstrook bij ’t Schanes.  

7.  Het College besluit om het raadsvoorstel inzake de afwerking van de achterkant van de vrije sector kavels Pater Gelissenstraat (Vijlen Zuid Oost) aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.  

8.  Het College besluit om wethouder Kersten te mandateren om de Realisatieovereenkomst Trambaanfietsroute te ondertekenen. 

9.  Het College besluit om het raadsvoorstel inzake de Welstandsnota 2018 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. 

10.  Het College wijst de reguliere locaties aan als stembureaus voor de verkiezingen voor de gemeenteraad en het referendum over de sleepwet op 21 maart 
2018. 

11.  Het College stelt de planvoorraad op basis van de Structuurvisie Wonen vast. Het betreft een inventarisatie van harde plannen als input voor de regionale 
woningbouwprogrammering. 

12.  Het College stemt in met een aantal uitvoeringsregels op basis van de Structuurvisie Wonen. Zogenaamde ‘tiny houses’ vallen onder de werking van de 
structuurvisie inclusief compensatieplicht; het omzetten van bedrijfswoningen naar reguliere woningen bij bedrijfsbeëindiging betekenen de facto geen 
toevoeging en vallen niet onder de compensatieplicht; ook tijdelijke woningen vanwege een calamiteit of verbouwing vallen niet onder de 
compensatieplicht. 

13.  Het College besluit om het raadsvoorstel inzake de nadere kaderstelling inzake het paraplu-bestemmingsplan beeldbepalende panden aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. 

14.  Het College besluit om het raadsvoorstel inzake het Leader-project De Wij aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. 
 
 

Vaals, 23 januari 2018 

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


