
 

 

 

 
Notulen B&W vergadering 16 november 2021  1 

Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 

gehouden op 16 november 2021 om 10:30 uur. 
 

 

Aan de tekst van deze besluitenlijst kan geen rechtskracht worden ontleend. 
 

 

Aanwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 

L.N. Bosland 
M.D. Hulshof 

P. de Haan 
A.M.E. Janssen 

J. de Wit, secretaris 

P.J.C. Stander, notulist 
 

 

 
 BBN21.0048 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 9 november 2021 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 

   
 

RAAD BB21.0256 
2. Onderwerp : B&W Besluit GO-RAL definitieve 

samenwerkingsovereenkomst nieuwe concessie publieke 

laadpalen 
 Besluit : 1. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens 

de gemeente een openbare Europese aanbesteding te organiseren 
ten behoeve van alle deelnemende gemeenten, inclusief alle 

daarvoor te nemen besluiten. Tevens wordt provincie Overijssel 
gemachtigd tot het ondertekenen van de concessieovereenkomst.  

2. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens 

de gemeente het contractmanagement met de concessiehouder te 
voeren gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst. 

3. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens 
de gemeente de plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, 

conform de verlengingsopties in het Beschrijvend 

Document (Bijlage III). De provincie treedt hierover uiterlijk  
6 maanden voor het aflopen van de plaatsings- en exploitatietermijn 

in overleg met de gemeente. 
4. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor indien 

nodig het inzetten van de optie om een concessievergoeding te 
innen bij concessiehouder. De concessievergoeding wordt gebruikt 

voor het beheer en onderhoud van de plankaarten, aanvraagportaal, 

monitoringssysteem en contractmanagement voor de periode na 
2023 door de provincie Overijssel. De provincie treedt hierover 

uiterlijk 6 maanden voor het invoeren van de concessievergoeding in 
overleg met de gemeente. 

5. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens 

de gemeente het contract met EVnetNL B.V. te ondertekenen en 
contractmanagement hierover te voeren gedurende de looptijd van 

de overeenkomst met EVnetNL B.V. voor de publieke laadpalen op 
een bestaande netaansluiting van EVnetNL B.V.; 

6. Bovenstaande besluiten ter informatie aan te bieden aan de 
gemeenteraad zodat de raads- en steunfractieleden kennis kunnen 

nemen van deze aanbesteding. 
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RAAD BB21.0300 

3. Onderwerp : B&W Besluit raadsinformatiebrief Regio FV actieprogramma 
wonen 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief Regio Food Valley Actieprogramma wonen 

vast te stellen; 
2. Deze raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek deze ter kennisneming door te geleiden naar de Raads- en 
steunfractieleden. 

 
   

 

 BB21.0314 
4. Onderwerp : B&W Besluit Ontwerpbestemmingsplan. Stedebouwkundig 

plan en Beeldkwaliteitsplan Born Oost 
 Besluit : 1. Het bijgaande raadsvoorstel en –besluit, waarin het college 

verzoekt om het stedenbouwkundige plan en beeldkwaliteitsplan 

Born Oost vast te stellen;   
2. Het raadsvoorstel en -besluit aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek deze door te leiden naar de Politieke Avond van 11 januari 
2022. 

3. De bestemmingsplanprocedure te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan “Born Oost” en de daarop betrekking 
hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen;  

4. Af te wijken van de Beleidsregels hogere waarde Wet geluidhinder 
2008; 

5. Hogere waarden vast te stellen voor de woningen in het 
bestemmingsplan “Born Oost”; 

 

   
 

 
   

 
 

   

 
 

   


	Aanwezig:

