Besluit van de raad van de gemeente Den Helder, houdende de
vaststelling van een algemeen belang besluit in het kader van de
Wet Markt en Overheid voor Mobipunten B.V.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder maken bekend dat de
gemeenteraad, in zijn vergadering van 27 september 2021, in het kader van de Wet
Markt en Overheid heeft besloten om van de volgende economische activiteiten en
beschikbaarstelling van financiële middelen te bepalen dat die plaatsvinden in het
algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
1. het beschikbaar stellen van middelen en/of voordelen aan Mobipunten B.V. door
de gemeente Den Helder dan wel het samenwerkingsverband De Kop Werkt! en
2. 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 lockers.
Het besluit heeft als doel om vast te stellen dat het beheer en functioneren van
Mobipunten B.V. plaatsvindt in het algemeen belang en om die reden de gedragsregels
van de Wet Markt & Overheid geen toepassing vinden.
Het raadsbesluit treedt in werking een dag na die waarop deze bekendmaking
plaatsvindt en is te raadplegen in het elektronisch gemeenteblad via
www.officielebekendmakingen.nl.
Bezwaarclausule
Tegen dit raadsbesluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met
ingang van de dag na die waarop deze bekendmaking plaatsvindt. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan de Gemeenteraad van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den
Helder. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet de naam en het adres van de
indiener bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Bij spoedeisendheid
kan een belanghebbende, gelijktijdig met of na het indienen van bezwaar, de
voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen zodat de werking van
het besluit gedurende de bezwaarprocedure is geschorst. Een verzoek om voorlopige
voorziening kan worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland. Hiervoor brengt de
rechtbank kosten in rekening.

