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Z-14-21039 Inwoner en bestuur Peter Koomen Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5039  

B&W-besluit   01-07-2014 

Uitwisseling   04-09-2014 

Raad    18-09-2014 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp:  

Wet Markt en Overheid 

 

 

Wij stellen voor:  

Een ontwerp raadsbesluit op grond van de Wet Markt en Overheid vast te stellen 

om in het algemeen belang de volgende economische activiteiten en 

bevoordelingen aan te wijzen: 

A.   Het beschikbaar stellen van accommodaties aan verenigingen en 

maatschappelijke organisaties; 

B    Het beschikbaar stellen van sportaccommodaties op sportpark Zanderij; 

C.   Het bevoordelen van de b.v. sportfondsen Nederland door het geven van een 

exploitatiesubsidie in verband met de exploitatie van het buitenzwembad en 

sporthal, sportzaal en gymzalen in Hillegom; 

D.  Het bevoordelen van Greenportontwikkelingsmaatschappij n.v. in verband met 

het geven van kredietfaciliteiten in de vorm van garantstellingen. 

 

 

Bestaand kader:  

Wet Markt en Overheid, Besluit Markt en Overheid en Mededingingswet. 

 

Doelstelling:  

Het volgen van een inspraakprocedure zodat de gemeenteraad een belangenafweging 

kan maken bij het nemen van een besluit over het aanwijzen van economische 

activiteiten in het algemeen belang.  

 

 

Inleiding: 

Overheden verrichten over het algemeen publiekrechtelijke taken. Overheden 

verrichten echter ook economische activiteiten. Met deze economische activiteiten 

kan de overheid in concurrentie treden met particuliere ondernemingen. Dit kan 

leiden tot oneerlijke concurrentie omdat de overheid vanuit de publieke functie 

concurrentievoordelen kan hebben. De overheid is daarmee in staat zijn goederen en 

diensten voor een lagere prijs aan te bieden dan concurrerende ondernemingen. 

Tegen deze achtergrond is de Wet Markt en Overheid in het leven geroepen die tot 

doel heeft zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en 
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bedrijven te creëren. De wet is op 1 oktober 2012 in werking getreden en tot 1 juli 

2014 hadden de overheden gelegenheid om maatregelen te treffen om aan de wet te 

voldoen. Na 1 juli 2014 zal de autoriteit Markt en Consument toezicht houden op 

naleving van de wet. Als gevolg van andere prioriteiten, werkdruk en tijdelijk mindere 

capaciteit  is deze datum in Hillegom niet gehaald. Voor zover wij kunnen nagaan 

heeft dit geen gevolgen. 

 

De Wet Markt en Overheid geeft 4 gedragsregels die overheden in acht moeten 

nemen bij het verrichten van economische activiteiten om gelijke verhoudingen 

tussen de overheid en de particuliere sector te waarborgen.  

De vier gedragsregels zijn de volgende: 

1.   Integrale kostendoorberekening: Overheden moeten ten minste de integrale 

kosten van goederen of diensten in hun tarieven doorberekenen. 

2.   Bevoordelingverbod: Overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet 

bevoordelen ten opzichte van concurrerende bedrijven. 

3.   Gegevensgebruik: Overheden mogen de gegevens die zij vanuit hun publieke 

taak verkrijgen niet gebruiken voor economische activiteiten die niet dienen 

ter uitvoering van de publieke taak. Dit verbod geldt niet als andere 

overheidsorganisaties of bedrijven ook over de gegevens beschikken. 

4.  Functiescheiding: Als een overheid op een bepaald terrein een bestuurlijke 

(bijvoorbeeld toetsende) rol heeft voor bepaalde economische activiteiten en 

ook zelf die economische activiteiten uitvoert, mogen niet dezelfde personen 

betrokken zijn bij de uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheid en bij het 

verrichten van de economische activiteiten van de overheidsorganisatie.  

 

Uitzonderingen Wet Markt en Overheid. 

De wet kent een aantal uitzonderingen, als een uitzondering van toepassing is, dan 

geldt de wet niet. Er is bijvoorbeeld een uitzondering gemaakt door de wet voor 

onderwijsinstellingen en publieke omroepinstellingen. 

De wet bevat ook een uitzondering voor economische activiteiten en voor 

bevoordelingen van overheidsbedrijven, die plaatsvinden in het algemeen belang. 

Voorwaarde hiervoor is dat bij gemeenten door de gemeenteraad een besluit wordt 

genomen, waarbij wordt aangegeven welk algemeen belang aan de orde is en of de 

desbetreffende activiteiten het algemeen belang dienen. In de afweging van het 

besluit moet naar voren komen dat het algemeen belang zwaarder weegt dan de 

(eventuele) nadelige gevolgen voor de (particuliere) belanghebbenden. Zolang een 

dergelijk besluit door de gemeenteraad niet is genomen, gelden onverkort de 

gedragsregels van de wet. Het raadsbesluit moet worden genomen met inachtneming 

van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wat betekent dat een 

ontwerpbesluit gepubliceerd moet worden, gedurende 6 weken ter inzage wordt 

gelegd en gelegenheid wordt gegeven om zienswijzen in te dienen. Met inachtneming 

van de ontvangen zienswijzen zal de gemeenteraad dan een besluit moeten nemen 
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over de economische activiteiten waarvan zij in het algemeen belang nodig acht dat 

deze activiteiten worden voort gezet, zonder dat de gedragsregels van de Wet Markt 

en Overheid van toepassing zijn. 

De economische activiteiten en bevoordelingen die in Hillegom voor een besluit van 

de gemeenteraad in aanmerking komen om deze voort te zetten omdat het algemeen 

belang dit vordert, zijn de volgende: 

A.   Het beschikbaar stellen van accommodaties aan het verenigingsleven. Hierbij 

gaat het om het gebouw aan de Prinses Irenelaan aan de stichting de Kulturele 

Raad, een deel van het dienstencentrum Bloemswaard, wat beschikbaar wordt 

gesteld aan de stichting Welzijn Hillegom, stichting Vluchtelingenwerk, 

Kwadraad en GGD. Tenslotte gaat het om de accommodatie voor JC Solution. 

B.   Het beschikbaar stellen van sportaccommodaties op het sportpark Zanderij 

aan de stichting Zanderij en het beschikbaar stellen van accommodaties voor 

het beoefenen van de  tennissport en de korfbalsport.  

C.  Het bevoordelen van de b.v. sportfondsen Nederland in verband met het geven 

van een exploitatiesubsidie voor het exploiteren van een buitenzwembad, 

sporthal De Vosse, sportzaal Fioretti college en gymzalen aan de Guido 

Gezellelaan en de Mesdaglaan.   

D.  Het bevoordelen van de Greenportontwikkelingsmaatschappij (Gom) om in 

verband met het geven van kredietfaciliteiten in de vorm van garantstellingen. 

 

Argumenten: 

A.  In Hillegom is het beschikbaar stellen van accommodaties aan het 

verenigingsleven en maatschappelijke organisaties een belangrijke voorwaarde 

voor maatschappelijke participatie. 

Verenigingen hebben accommodaties nodig, waarvoor de gemeente faciliteiten 

beschikbaar stelt. Hiervoor gebruikt de gemeente vastgoed. Het gaat dan in 

Hillegom om het cultuurhuis. De gemeente hanteert bij het vaststellen van de 

huurtarieven voor het cultuurhuis niet de integrale kostendoorberekening. Het 

voordeel hiervan is dat de huurders tegen redelijke  tarieven ruimten beschikbaar 

krijgen. Tevens is de gemeente een betrouwbare partner, zodat de verenigingen 

geen huisvestingsproblemen hebben en zich geheel kunnen richten op hun taken 

gericht op maatschappelijke participatie. Hiermee komt de gemeente de 

verenigingen tegemoet, waar tegenover staat dat verenigingen een belangrijk 

bijdrage kunnen leveren aan de participatiesamenleving. De (gesubsidieerde) 

huisvesting voor de verenigingen kan een nadeel opleveren voor bedrijven die 

vast goed verhuren. De verenigingen worden niet gestimuleerd om bij bedrijven 

huisvesting te huren.  

Het belang voor de samenleving verbonden aan het goed functioneren van het 

verenigingsleven wordt geacht groter te zijn dan het nadeel van vastgoed 

eigenaren die inkomsten missen omdat verenigingen niet in de particuliere sector 

huisvesting huren.  
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     B en C. Sportbeoefening draagt bij aan de participatiesamenleving en de  

                 volksgezondheid.  

      In Hillegom bestaan mogelijkheden tot sportbeoefening. Er zijn sportverenigingen        

      en er zijn sportscholen van particulieren. Stichting Zanderij exploiteert een  

      sportcomplex, waarvan sportverenigingen gebruikers zijn. Genoemde stichting  

      heeft jaarlijks een exploitatietekort. Tot het bedrag van het jaarlijkse tekort geeft  

      de gemeente elk jaar een subsidie. Deze subsidieverlening moet als een  

      bevoordeling in de zin van het Besluit markt en overheid worden aangemerkt  

      (artikel 9).  

      Het sportcomplex De Zanderij wordt door sportverenigingen en door burgers  

      gebruikt.  

      De sportverenigingen worden door de stichting in hun accommodaties  

      gefaciliteerd en kunnen zich hierdoor volledig richten op hun rol in de  

      participatiesamenleving. Tevens gaat het om het belang van volksgezondheid.    

      Door lichaamsbeweging en sportbeoefening blijven mensen langer gezond en    

      kunnen langer zelfstandig leven. Ook zal bij langer gezond blijven een beroep op  

      gezondheidsvoorzieningen worden uitgesteld. Het belang van de (gesubsidieerde)  

      sportbeoefening via stichting Zanderij moet in het kader van de volksgezondheid  

      groot worden geacht. Deze argumenten gelden ook voor de sportbeoefening in    

      de vorm van zwemmen waarvoor in Hillegom van een zwembad gebruik kan    

      worden gemaakt en het sporten in de sporthal van Hillegom.  

      Hier staat tegenover staat dat particuliere sportscholen wellicht kunnen worden   

      benadeeld door aangeboden sportbeoefening via de stichting de Zanderij,  

      accommodaties van sportverenigingen,  buiten zwembad, sporthal en sportzalen  

      Als beide belangen tegen elkaar worden afgewogen moet het belang van het goed  

      functioneren van sportverenigingen en de volksgezondheid prevaleren boven het  

      mogelijke economische nadeel van (commerciële) aanbieders van  

      sportvoorzieningen.       

 

     D.Gom zorgt voor economische herstructurering en verbetering van het landschap. 

      De Gom moet als een overheidsbedrijf worden  aangemerkt. Het gaat namelijk om  

      een vennootschap waarvan de gemeenten aandeelhouder zijn. Als gevolg hiervan  

      kunnen de gemeenten het beleid bepalen wat met zich mee brengt dat de Gom  

      als een overheidsbedrijf in de zin van de Wet Markt en Overheid moet worden  

      aangemerkt. Gemeenten staan garant voor de kredietfaciliteiten van de Gom.  

      Dit voordeel hebben andere marktpartijen niet. De Gom staat voor een  

      belangrijke taak om bijdragen te leveren aan een economische en ruimtelijke     

      vitale Duin- en Bollenstreek. Hiervoor moet de Gom investeringen doen waarvoor  

      kredietfaciliteiten door de gemeenten worden verstrekt. Marktpartijen hebben dit  

      voordeel niet. Het belang van een economische en ruimtelijke vitale Duin- en  

      Bollenstreek moet groter worden geacht dan het nadeel voor marktpartijen die  

      van de gemeente geen kredietfaciliteiten beschikbaar krijgen. 
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Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Participatie: 

Voor belanghebbenden bestaat gelegenheid een zienswijze tegen het ontwerpbesluit 

in te dienen. Van de ontvangen zienswijzen wordt een verslag gemaakt.  

 

Urgentie: 

Hoog. De wettelijke termijn is op 1 juli 2014 verlopen. Zolang de raad geen 

uitzonderingsbesluit heeft genomen zijn de gedragsregels van de Wet Markt en 

Overheid van toepassing en is de gemeente  in overtreding bij het verrichten van een 

van bovengenoemde economische activiteiten. 

 

Kanttekeningen: 

 

Niet van toepassing. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd. 

Informatie bij: dhr. P. Koomen, p.koomen@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 336
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Onderwerp: 

Wet Markt en Overheid 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 25h van de Mededingingswet en de wet Markt en 

Overheid, 

 

besluit:  

Een ontwerp raadsbesluit op grond van de Wet Markt en Overheid vast te stellen 

om in het algemeen belang de volgende economische activiteiten en 

bevoordelingen aan te wijzen: 

A. Het beschikbaar stellen van accommodaties aan verenigingen en 

maatschappelijke organisaties; 

B.   Het beschikbaar stellen van sportaccommodaties op sportpark Zanderij; 

C. Het bevoordelen van de b.v. sportfondsen Nederland door het geven van 

een exploitatiesubsidie in verband met de exploitatie van het 

buitenzwembad en sporthal, sportzaal en gymzalen in Hillegom; 

D. Het bevoordelen van Greenportontwikkelingsmaatschappij n.v. in verband 

met het geven van kredietfaciliteiten in de vorm van garantstellingen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 september 2014, 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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