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Besluitenlijst College van B&W 
 

23 februari 2021 
 

nr.  Besluit College B&W 

1.  Het college besluit om de deelname aan de gemeentegids in 2021 en verder tot een minimum te beperken. Onderzoek toont aan dat inwoners de betreffende 
informatie primair via internet zoekenn. 

2.  Het college besluit in beslissing op bezwaar om het bezwaar tegen het niet verlenen van een ontheffing van bijen op het perceel Koperstraat 5b, niet-ontvankelijk 
te verklaren, conform advies van de intergemeentelijke bezwaarschriftencommissie. 

3.  Het college pleit uitstel van een nader onderzoek naar duurzame opwekcapaciteit in de regio, in afwachting van de besluitvorming over de Regionale Energie 
Strategie (RESZL), medio 2021. 

4.  Het college gaat akkoord met het aanwijzen van briefstembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021. 

5.  Het college gaat akkoord met de machtiging van de Belastingdienst inzake de hersteloperatie toeslagenaffaire. Met deze machtiging krijgt de gemeente inzicht in 
contactgegevens van eventuele Vaalser gedupeerden en kan, indien nodig, ondersteuning geboden worden op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden en 
zorg. 

6.  Het college gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst en aanbestedingsprocedure voor het realiseren van een uniform wandelroutenetwerk Zuid-
Limburg, onder de titel Knopen Lopen. 

7.  Het college gaat akkoord met de back-up Storage oplossing (ICT). Uitvoering is afhankelijk van besluitvorming door de gemeenteraad in het kader van de 
voorjaarsnota. 

8.  Het college gaat akkoord met de WOZL: eerste begrotingswijziging 2021 en legt het ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.  

9.  Het college gaat akkoord met het verlengen van de beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning  voor het verbouwen en restaureren van een woonhuis en 2 
recreatiewoningen op het perceel Groenenweg 1 te Vijlen. 

10.  Het college gaat akkoord met de benoeming van dhr. Rijntjens als ambassadeur voor het Cittaslowgenootschap. 

11.  Het college gaat akkoord met de verhuur gemeentegrond bij Benedictijnenstraat 1. 

12.  Het college gaat akkoord met de benoeming van inwoners tot  (plaatsvervangende) stembureauleden. 

 
 

Vaals, 2 maart 2021 

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


