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Voor de volgende activiteiten opnieuw te bevestigen dat deze activiteiten plaatsvinden
in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet:
1. de uitgifte van gronden;
2. het bieden parkeergelegenheid op transferia;
3. het aanbieden van het gratis stallen van fietsen;
4. het tegen maatschappelijk tarief beschikbaar stellen - conform het Sportbesluit - van
faciliteiten van Sportiom, Maaspoorthal en ander maatschappelijk vastgoed (gymzalen,
sportzalen, sporthallen) (inclusief aanvullend dienstbetoon)
5. het tegen maatschappelijk tarief beschikbaar stellen - conform het Sportbesluit - van
sportvelden, kantines/paviljoen, was- en kleedaccommodaties, (zwem)water e.d. ten
behoeve van buitensport (inclusief aanvullend dienstbetoon);
6. de verhuur van bepaalde oevers en delen van (vis)water aan verenigingen;
7. informatie en advies geven op sociaaljuridisch gebied, sociaaljuridische dienstverlening
(invullen formulieren, bezwaar en beroep, verwijzing, schrijven van brieven als intermediair
voor de klant, bemiddeling) en signaleren van leemtes in wet- en regelgeving door Bureau
Sociale Raadslieden;
8. het door het Theater aan de Parade aanbieden van voorstellingen onder de kostprijs; en
9. het om niet in bruikleen geven van de Bossche museale collectie aan het SM’s.
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Raadsvoorstel

Onderwerp: Wet Markt en Overheid

Agendanr.

:

Reg.nr.

:

3845017

B&W verg.

:

24 juni 2014

Commissie

:

FES

Cie_verg.

:

25 augustus 2014

Raadsverg.

:

9 september 2014

1) Status
Op grond van uw bevoegdheid kaders voor beleid op hoofdlijnen te stellen, bieden wij u ter
vaststelling deze nota over de Wet Markt en Overheid (Wet M en O) aan
2) Samenvatting
Op 1 juli 2014 is onze gemeente verplicht om aan de Wet Markt en Overheid (Wet M en O) te
voldoen. Deze wet is bedoeld om concurrentievervalsing door de overheid te voorkomen. Uit een
inventarisatie is gebleken dat wij op enkele economische activiteiten na voldoen aan de vereisten van
de Wet M en O. Voor deze economische activiteiten is in het verleden al vastgesteld dat deze in het
algemeen belang plaatsvinden. Door voor deze activiteiten opnieuw te bevestigen dat deze activiteiten
in het algemeen belang plaatsvinden, voldoen we aan de vereisten van de wet. Hiermee zetten we de
bestaande economische activiteiten op basis van het huidige beleid voort.
3) Voorstel
Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarin wordt gevraagd om te besluiten tot:
Voor de volgende activiteiten opnieuw te bevestigen dat deze activiteiten plaatsvinden in
het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet:
1. de uitgifte van gronden;
2. het bieden parkeergelegenheid op transferia;
3. het aanbieden van het gratis stallen van fietsen;
4. het tegen maatschappelijk tarief beschikbaar stellen - conform het Sportbesluit - van
faciliteiten van Sportiom, Maaspoorthal en ander maatschappelijk vastgoed (gymzalen,
sportzalen, sporthallen) (inclusief aanvullend dienstbetoon)
5. het tegen maatschappelijk tarief beschikbaar stellen - conform het Sportbesluit - van
sportvelden, kantines/paviljoen, was- en kleedaccommodaties, (zwem)water e.d. ten behoeve
van buitensport (inclusief aanvullend dienstbetoon);
6. de verhuur van bepaalde oevers en delen van (vis)water aan verenigingen;
7. informatie en advies geven op sociaaljuridisch gebied, sociaaljuridische dienstverlening
(invullen formulieren, bezwaar en beroep, verwijzing, schrijven van brieven als intermediair
voor de klant, bemiddeling) en signaleren van leemtes in wet- en regelgeving door Bureau
Sociale Raadslieden;
8. het door het Theater aan de Parade aanbieden van voorstellingen onder de kostprijs; en
9. het om niet in bruikleen geven van de Bossche museale collectie aan het SM’s.
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4) Aanleiding
Overheden verrichten over het algemeen publiekrechtelijke taken. In de afgelopen jaren zijn
overheden zelf of via hun overheidsbedrijven steeds meer economische activiteiten gaan verrichten.
Met deze economische activiteiten treedt de overheid in concurrentie met ondernemingen. Dit kan
leiden tot oneerlijke concurrentie, omdat overheden vanuit hun publieke functie concurrentievoordelen
kunnen hebben en daarmee in staat zijn goederen of diensten aan te bieden voor een lagere prijs dan
concurrerende ondernemingen.
Tegen deze achtergrond is de Wet Markt en Overheid (Wet M en O) in het leven geroepen met als
doel zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren. Deze
wet maakt per 1 juli 2012 onderdeel uit van de Mededingingswet. Voor bestaande economische
activiteiten (activiteiten die al plaatsvonden voor 1 juli 2012) geldt een overgangstermijn van twee jaar
voor de meeste gedragsregels. Ook onze gemeente moet voor een aantal economische activiteiten
haar huidige handelswijze in overeenstemming te brengen met de gedragsregels uit de Wet M en O.
De wet bevat een aantal gedragsregels waar onze gemeente aan moet voldoen bij het uitvoeren van
economische activiteiten. De belangrijkste gedragsregel is dat de economische activiteiten tegen
integrale kostprijs aan afnemers in rekening moeten worden gebracht. Verder bevat de wet
gedragsregels over het gebruik van overheidsgegevens bij het uitvoeren van economische activiteiten
en over functiescheiding tussen uitvoerders van en toezichthouders op economische activiteiten. Ook
mogen overheidsbedrijven niet bevoordeeld worden, bijvoorbeeld door hen diensten of middelen
onder de integrale kostprijs ter beschikking te stellen. Overheidsbedrijven zijn bedrijven waar de
overheid beslissende zeggenschap in heeft.
In de Wet M en O is een mogelijkheid opgenomen om af te kunnen wijken van de gedragsregels. Op
economische activiteiten die door de raad zijn aangemerkt als activiteiten van algemeen belang is de
wet niet van toepassing.

5) Inhoud
Nadere toelichting op het onderwerp:
Er is een inventarisatie opgesteld van alle economische activiteiten die onze gemeente uitvoert. Uit
deze inventarisatie is gebleken dat voor een aantal economische activiteiten geen doorberekening van
de integrale kosten plaatsvindt. Het gaat om de volgende economische activiteiten:
1.
2.
3.
4.

de uitgifte van gronden;
het bieden parkeergelegenheid op transferia;
het aanbieden van het gratis stallen van fietsen;
het tegen maatschappelijk tarief beschikbaar stellen - conform het Sportbesluit - van
faciliteiten van Sportiom, Maaspoorthal en ander maatschappelijk vastgoed (gymzalen,
sportzalen, sporthallen) (inclusief aanvullend dienstbetoon)
5. het tegen maatschappelijk tarief beschikbaar stellen - conform het Sportbesluit - van
sportvelden, kantines/paviljoen, was- en kleedaccommodaties, (zwem)water e.d. ten behoeve
van buitensport (inclusief aanvullend dienstbetoon);
6. de verhuur van bepaalde oevers en delen van (vis)water aan verenigingen;
7. informatie en advies geven op sociaaljuridisch gebied, sociaaljuridische dienstverlening
(invullen formulieren, bezwaar en beroep, verwijzing, schrijven van brieven als intermediair
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voor de klant, bemiddeling) en signaleren van leemtes in wet- en regelgeving door Bureau
Sociale Raadslieden;
8. het door het Theater aan de Parade aanbieden van voorstellingen onder de kostprijs; en
9. het om niet in bruikleen geven van de Bossche museale collectie aan het SM’s.
Voor deze economische activiteiten is in het verleden al vastgesteld dat deze in het algemeen belang
plaatsvinden. Door voor deze activiteiten opnieuw te bevestigen dat deze activiteiten in het algemeen
belang plaatsvinden, voldoen we aan de vereisten van de wet. Met het aanmerken van deze
activiteiten als activiteit van algemeen belang stellen we geen nieuw beleid vast. Hiermee zetten we
de bestaande economische activiteiten op basis van het huidige beleid voort.
Een toelichting op het algemeen belang van bovengenoemde economische activiteiten is opgenomen
in de bijlage.

6) Financiële paragraaf
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De secretaris,
De burgemeester,

mr. drs. I.A.M. Woestenberg

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlagen:
Overzicht economische activiteiten in het algemeen belang
Ter inzage:
N.v.t.
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De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van
9 september 2014;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2014,
regnr.3845017;
gelet op de Gemeentewet;
Besluit
Voor de volgende activiteiten opnieuw te bevestigen dat deze activiteiten plaatsvinden in
het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet:
1. de uitgifte van gronden;
2. het bieden parkeergelegenheid op transferia;
3. het aanbieden van het gratis stallen van fietsen;
4. het tegen maatschappelijk tarief beschikbaar stellen - conform het Sportbesluit - van
faciliteiten van Sportiom, Maaspoorthal en ander maatschappelijk vastgoed (gymzalen,
sportzalen, sporthallen) (inclusief aanvullend dienstbetoon)
5. het tegen maatschappelijk tarief beschikbaar stellen - conform het Sportbesluit - van
sportvelden, kantines/paviljoen, was- en kleedaccommodaties, (zwem)water e.d. ten behoeve
van buitensport (inclusief aanvullend dienstbetoon);
6. de verhuur van bepaalde oevers en delen van (vis)water aan verenigingen;
7. informatie en advies geven op sociaaljuridisch gebied, sociaaljuridische dienstverlening
(invullen formulieren, bezwaar en beroep, verwijzing, schrijven van brieven als intermediair
voor de klant, bemiddeling) en signaleren van leemtes in wet- en regelgeving door Bureau
Sociale Raadslieden;
8. het door het Theater aan de Parade aanbieden van voorstellingen onder de kostprijs; en
9. het om niet in bruikleen geven van de Bossche museale collectie aan het SM’s.

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

drs. A. van der Jagt

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
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