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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 5 oktober 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Nienhuis meldt dat
de aanmeldtermijn voor kandidaten Vrijwilligersprijs wordt
verlengd.
- Wethouder Cegerek heeft foto
expositie in De Heerd geopend
van fotoclub De Sprengen.
- Wethouder Meijer heeft voorbereidend gesprek gehad met
organisatie over aanstaand
Ondernemers Event.

2 Openbare besluitenlijst van
28 september 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Rosékalverhouderij aan Het
Oever 2

1. Een niet-positieve grondhouding in te
nemen voor legalisering van de rosékalverhouderij aan Het Oever 2.
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief

1. Akkoord.
2. Na aanvulling, akkoord.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
4 Aanbesteding
speelvoorzieningen

1. Deel te nemen aan de gezamenlijke
1 t/m 4: akkoord.
(her)aanbesteding van speelvoorzie5. Burgemeester verleent het
ningen vanuit ISNV;
gevraagde mandaat.
2. Gemeente Oldebroek aan te wijzen als
penvoerder voor de begeleiding van
de Europese aanbestedingsprocedure;
3. Akkoord te gaan met het aanbestedingsinkoopplan (bijlage 1);

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
4. De inkoopcoördinator van ISNV te
machtigen om alle gunnings- en afwijzingscommunicatie te verzorgen,
nadat u akkoord bent gegaan met het
resultaat van de aanbesteding;
5. De ondertekening van de raamovereenkomsten te mandateren aan mevrouw T.H. Haseloop – Amsing, burgemeester van de gemeente Oldebroek.

5 Samenwerkingsovereenkomst 1. Bijgevoegde samenwerkingsovereen- 1 + 2: akkoord.
plaatsing en exploitatie
komst aan te gaan met de provincie
3. Burgemeester verleent de geOverijssel voor plaatsing en exploivraagde volmacht.
openbare laadpalen
tatie van openbare laadinfrastructuur.
2. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen:
- om een openbare Europese aanbesteding te organiseren namens en
ten behoeve van alle deelnemende
gemeenten;
- tot het ondertekenen van de concessieovereenkomst;
- om namens de gemeente het contractmanagement met de cocessiehouder te voeren gedurende de
looptijd van de concessieovereenkomst;
- om namens de gemeente de
plaatsings- en exploitatietermijn te
verlengen, conform de verengingsopties in het Beschrijvend Document;
- voor indien nodig het inzetten van
de opties om een concessievergoeding te innen bij concessiehouder;
- Om namens de gemeente het contract EVnetNL B.V. te ondertekenen
en contractmanagement hierover te
voeren gedurende de looptijd van de
overeenkomst voor de reeds aanwezige publieke laadpalen van EVnetNL
B.V.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
6 Nader onderzoek naar de
zelfevaluatie BRP 2020

1. Kennis te nemen van de resultaten uit Conform advies.
het nader onderzoek naar de zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP)
2020;
2. De regels van de vraagnummers 36,
42 en 50 van bijlage 2 geheim te verklaren.

7 Reglement burgerlijke stand

1. Het reglement burgerlijke stand 2021
vast te stellen;
2. Het reglement burgerlijke stand 2020
in te trekken.

Blad 2

Conform advies.

