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Besluitenlijst College van B&W 
 

20 december 2022 

nr.  Besluit College B&W 

1.  Het college gaat akkoord met de geïndexeerde subsidietabel 2023.  

2.  Het college verklaart de beslissing op bezwaar inzake het groepskamperen Camerig ongenummerd, ontvankelijk en ongegrond, conform advies van de 
gemeenschappelijke bezwaarschriftencommissie. 

3.  Het college gaat akkoord met het principeverzoek inzake de ontwikkeling van 15 kleinschalige vakantie eenheden en het voedselbos aan de Rijksweg 120-122. Een 
en ander zal door de initiatiefnemer verder uitgewerkt worden. 

4.  Het college gaat akkoord met het principeverzoek inzake de ontwikkeling inzake Six Sense Rijksweg 1 t/m 5 Lemiers. Een en ander zal door de initiatiefnemer verder 
uitgewerkt worden.  

5.  Het college gaat akkoord met de tijdelijke kwaliteitscommissie GKM in de vorm van aanhaking bij de kwaliteitscommissie Eijsden-Margraten, in afwachting van 
een nieuwe regionale commissie die ingesteld zal worden zodra de Omgevingswet van kracht is. Gulpen-Wittem en Valkenburg ad Geul sluiten tevens aan bij de 
tijdelijke structuur. 

6.  Het college verklaart de beslissingen op bezwaar inzake het verkeersbesluit Epenerbaan e.o. niet ontvankelijk, conform advies van de gemeenschappelijke 
bezwaarschriftencommissie. 

7.  Het college gaat akkoord met wijzigen van de GR Omnibuzz conform raadsbesluit. 

8.  Het college gaat akkoord met de benoeming van de leden bezwaarcommissie kamer PZ.  

9.  
Het college gaat akkoord met het plan van aanpak inzake de intensivering Re-integratie.  

10.  Het college gaat akkoord met de beleids- en uitvoeringsplan mensenhandel Zuid-Limburg en informeert de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief. 

11.  
Het college gaat akkoord met de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Vaals 2023 e.v. en verhoogt daarmee de norm van 100% naar 110%. 

12.  Het college besluit om af te zien van handhaving inzake de Maastrichterlaan 54b, aangezien sprake is van een vergunde situatie. De verschuldigde dwangsom 
bedraagt € 1.442. 

 

Vaals, 10 januari 2023 

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


