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 Besluitenlijst College van B&W 
 

1 mei 2018 
 

nr. Besluit College B&W 

1.  Het College benoemt hoeve De Linde voor twee huwelijken tot trouwlocatie. 

2.  Het College verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op het perceel Cottessen 12a te Vijlen. 

3.  Het College besluit om het raadsvoorstel inzake  de financiële stukken van de Veiligheidsregio Zuid-LImburg aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te 
leggen. 

4.  Het College kent op basis van de Subsidieverordening een subsidie toe voor de organisatie van een klimrit voor wielrenners op 4 juli 2018. De Topcompetitie is een 
klassement over een reeks Nederlandse wielerklassiekers. Er strijden maar liefst 17 vaste Nederlandse teams in 9 zware koersen om de dag en eindwinst. Een van 
deze koersen is de individuele klimtijdrit in Camerig. Het evenement vindt plaats in de gemeente Vaals. De start zal plaatsvinden bij Camerig 21 en de finish aan de 
Groeneweg, 100 meter voor restaurant Buitenlust.  

5.  Het College kent op basis van de Subsidieverordening een subsidie toe voor de organisatie van Vocallis 2018. Vocallis heeft als doel om de uitoefening en beleving 
van vocale klassieke muziek in al zijn vormen te stimuleren en te verbreiden. De concertprogramma’s worden ondersteund door een educatief programma met 
Masterclasses voor internationale muziekstudenten, verschillende inhoudelijke lezingen, educatieve workshops. Het Festival Vocallis21 heeft een hoogwaardige 
programmering met vermaarde musici zijn, die niet dagelijks in deze regio te beluisteren zijn. Daarnaast beoogt het festival om samenwerkingsverbanden te 
smeden met andere instanties en/of instellingen die klassieke zang (willen) stimuleren en uitdragen. 

6.  Het College besluit om het raadsvoorstel inzake  de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Rott 53 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. 

7.  Het College stelt de norm voor natuurcompensatie inzake de realisatie van een minicamping Hoeve Bellet vast op 1:2,5. Dit besluit is ingegeven door het gegeven 
dat de minicamping een feitelijke voortzetting van een bestaande voorziening onder een nieuwe planologische noemer betreft en er geen sprake is van meer 
ruimtebeslag c.q. meer inbreuk op de omgevingskwaliteit dan nu al het geval is. Sterker, door de vereiste landschappelijke inpassing zal de voorziening meer 
kwaliteit op de betreffende locatie brengen. 

8.  Het College besluit om vast te houden aan het eerder ingenomen standpunt inzake het handhavingsdossier Mamelis 21. Op verzoek van de eigenaar is het dossier 
nogmaals in het College besproken. Het College ziet geen nieuwe inzichten die een aanpassing van het eerder genomen besluit rechtvaardigen. 

 
 

Vaals, 8 mei 2018 

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


