
Besluit

Vergadering van 2 november 2021

Oprichting BV Mobipunten 

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021  

Gevraagd wordt aan de raad om het volgende te besluiten:

Beslispunt 1: Geen bedenkingen te uiten, als bedoeld in artikel 160 lid 2 Gemeentewet, tegen het voorgenomen 
besluit van het college tot oprichting van en deelneming in Mobipunten B.V. 

Beslispunt 2: Van de volgende economische activiteiten van Mobipunten B.V. alsmede onderstaande 
beschikbaarstelling van financiële middelen aan Mobipunten B.V. te bepalen dat die plaatsvinden in het algemeen 
belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

a.         het beschikbaar stellen van middelen en/of voordelen aan Mobipunten B.V. door de gemeente Schagen 
dan wel het samenwerkingsverband De Kop Werkt!, en

b.         de economische activiteiten van Mobipunten B.V, waaronder de exploitatie van Mobipunten B.V. en het 
aanbieden van deelvervoer (deelauto’s en –fietsen) en voor zover van toepassing het aanbieden van andere 
faciliteiten

besluit

1. Geen bedenkingen te uiten, als bedoeld in artikel 160 lid 2 Gemeentewet, tegen het voorgenomen besluit van het 
college tot oprichting van en deelneming in Mobipunten B.V. 
2. Van de volgende economische activiteiten van Mobipunten B.V. alsmede onderstaande beschikbaarstelling van 
financiële middelen aan Mobipunten B.V. te bepalen dat die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in 
artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

a.         het beschikbaar stellen van middelen en/of voordelen aan Mobipunten B.V. door de gemeente Schagen 
dan wel het samenwerkingsverband De Kop Werkt! en

b.         de economische activiteiten van Mobipunten B.V, waaronder de exploitatie van Mobipunten B.V. en het 
aanbieden van deelvervoer (deelauto’s en –fietsen) en voor zover van toepassing het aanbieden van andere 
faciliteiten

Aldus besloten in de vergadering van 2 november 2021.

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
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griffier

G.E.P. Meijer

voorzitter

W.J.P. van Kampen


