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Agendanummer   7 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 09-07-2014 inzake Wet Markt en 

Overheid 

De fractie van Bloeiend Hillegom stelt naar aanleiding van het memo van wethouder 

Roelfsema van 30 juni 2014 over de ingangsdatum van de Wet Markt en Overheid de 

volgende vragen: 

1. U schrijft dat het collegevoorstel af is en op 1 juli in het college komt. Vraag: 

Waarom is dit niet eerder voorbereid? De VNG heeft haar leden hier toch in een 

vroeg stadium over geïnformeerd, zodat zij zich tijdig op de nieuwe wet konden 

voorbereiden. Ook NOC-NSF heeft u bij brief van 20 mei j.l. al op de noodzaak 

van “algemeen belang uitzondering” voor 1 juli 2014 gewezen.  

 

Antwoord: Het onderwerp heeft tijdig de noodzakelijke aandacht in de organisatie 

gekregen door een ontwerpbesluit op grond van de Wet Markt en Overheid ter inzage te 

leggen. NOC-NSF heeft in het belang van de sport bij gemeenten aandacht gevraagd om 

een raadsbesluit voor te bereiden, waardoor steun van gemeenten aan sportorganisaties 

kan worden voortgezet. Aan het verzoek van NOC-NSF is tegemoet gekomen door 

terinzagelegging van een ontwerpbesluit. 

  

2. U schrijft dat u ervoor gekozen heeft een zienswijze  op het voorgenomen besluit 

mogelijk te maken waarvoor dit ontwerp zes weken ter inzage ligt.  

 Vraag: is dit wettelijk voorgeschreven of is dit u geadviseerd door de VNG? 

 Vraag: waarom hebben vele andere gemeenten wél een besluit kunnen nemen en 

publiceren en lukte dat in Hillegom niet? 

 

Antwoord:  Op grond van artikel 2 van de inspraakverordening van de gemeente 

Hillegom wordt op voorbereiding van gemeentelijk beleid inspraak verleend. Op grond 

van artikel 4 van de inspraakverordening wordt inspraak verleend op grond van afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Onderdeel van deze procedure is dat een 

ontwerpbesluit 6 weken ter inzage wordt gelegd en gelegenheid bestaat om zienswijzen 

in te dienen. Waarom andere gemeente deze procedure niet in acht nemen is niet 

bekend. 
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3. U stelt dat de besluitvorming in de raad van september zal zijn. Hierdoor wordt 

de wettelijke datum van 1 juli 2014 dus genegeerd. De vraag of we daardoor in 

de problemen komen, omdat  na 1 juli 2014 de autoriteit Markt en Consument 

toezicht gaat houden op de naleving van de Wet Markt en Overheid, beantwoord 

u ontkennend.  Als de rijksoverheid komt controleren in de tussentijd, dan 

kunnen we laten zien dat we besluitvorming aan het voorbereiden zijn. De 

inspecteur zal dan volgens u geen verdere actie ondernemen. 

 Vraag: Bent u het met ons eens dat het in overeenstemming met de wet en 

daardoor “veiliger” zou geweest om de raad het besluit vóór 1 juli 2014 te laten 

nemen?  

 

Antwoord: Het had mogelijk geweest om voor 1 juli 2014 een besluit te nemen. Een 

dergelijke besluit had dan niet zijn voorbereid met een voorgeschreven wettelijke 

inspraakprocedure. Of deze weg (juridisch) veiliger zou zijn geweest is daarom de vraag. 

Wij denken van niet.   

 

 Vraag: Op welke informatie baseert u uw optimistische veronderstelling dat “we 

niet in de problemen komen als we kunnen laten zien dat we besluitvorming aan 

het voorbereiden zijn? Heeft u hierover contact gehad met de inspecteur als 

genoemd in uw memo?  Zo niet, is het dan niet riskant om te veronderstellen dat 

de gemeente met recht van de wettelijke mogelijkheid gebruik kan maken als er 

niet aan de wettelijke datum van 1 juli 2014 wordt voldaan? 

 

Antwoord: Er is over het onderwerp geen contact geweest met de toezichthoudende 

instantie. Ons standpunt dat niet is te verwachten dat tot handhaving wordt overgegaan 

baseren wij op het uitgangspunt dat in het geval er een concreet uitzicht bestaat op 

legalisering van een overtreding er van handhaving wordt afgezien. Het ter inzage 

gelegde ontwerpraadsbesluit op grond van de Markt en Overheid is een concreet uitzicht 

dat aan de eisen van de Wet Markt en Overheid wordt voldaan. 


