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Voorstel:
De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen
belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
a. verhuur/exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties;
b. verhuur van maatschappelijk vastgoed;
c. verhuur ligplaatsen passantenhaven;
d. verhuur van evenemententerreinen
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Inleiding:
Op 1 juli 2012 is de Wet markt en overheid in werking getreden. Deze wet geeft spelregels, die
overheidsinstanties, zoals gemeenten in acht moeten nemen als zij economische activiteiten
uitvoeren. Daaronder wordt begrepen het aanbieden van goederen en diensten op de markt. De
belangrijkste spelregel is, dat de gemeente dergelijke activiteiten wel mag aanbieden, maar dan in
beginsel aan de afnemer de integrale kostprijs in rekening moet brengen.
De Wet markt en overheid maakt het mogelijk om af te wijken van de gedragsregels, maar dan moet
dit gebeuren op grond van een raadsbesluit. Daarin wordt bepaald dat de daarin genoemde
activiteiten verricht worden in het algemeen belang.
Wij hebben vastgesteld, dat er door de gemeente een beperkt aantal economische activiteiten wordt
uitgevoerd, die onder de integrale kostprijs worden aangeboden.
In het algemeen belang is het noodzakelijk dat deze activiteiten op die manier worden aangeboden.
Argumenten:
1.1 De uitzonderingen in het die in “algemeen belang” worden voorgesteld zijn noodzakelijk en
proportioneel
Door het onder kostprijs aanbieden van deze activiteiten worden de belangen van particuliere
ondernemers niet geschaad.
Ad a. Indien kostprijsdekkende tarieven voor de verhuur van gemeentelijke sportvelden en de
exploitatie van gemeentelijke zwembaden in rekening worden gebracht gaat dit ten koste van
deelname aan sportieve activiteiten. Sport(ieve) activiteiten voor en door kinderen, jongeren en
volwassenen vinden wij erg belangrijk en van algemeen belang.
In het “Bestuursprogramma 2014 – 2018” staat dat wordt gekozen voor een gezonde levensstijl en
een actieve vrijetijdsbesteding. Dit wordt gestimuleerd, met name bij de jeugd. In dit bestuursprogramma staat ook dat we de zwembaden in de kernen willen behouden. Zwemmen moet voor
iedereen betaalbaar blijven. Zwembaden zijn een basisvoorziening.
Ad b. Het in rekening brengen van de volledige integrale kostprijs leidt er toe dat de maatschappelijke
organisaties worden geconfronteerd met hoge kosten. De maatschappelijk gewenste activiteiten
kunnen dan niet of niet volledig meer worden uitgevoerd. Het bevorderen van maatschappelijk werk
en maatschappelijke participatie, dat in verschillende beleidsdocumenten is vastgesteld, zijn
belangen waar de gemeente Dalfsen grote waarde aan toekent. Deze activiteiten zijn daarom ook van
algemeen belang.
Onder de verhuur van maatschappelijk vastgoed wordt in dit verband verstaan: verhuur van
gemeentelijke gebouwen die een meerwaarde hebben voor de samenleving. Op dit moment voldoet
het gebruik van de “chicoreifabriek” door de Stichting Dalfsen helpt Oost Europa aan dit criterium.
Ad c. In het “Bestuursprogramma 2014 – 2018” staat dat Recreatie en toerisme een belangrijke pijler
is voor de recreatie van Dalfsen en dat we de Vecht beter willen benutten. Verhuur van de ligplaatsen
in de passantenhaven vindt plaats in het algemeen belang.
Ad d. In verband met de leefbaarheid van de dorpen beschikken de kernen Dalfsen, Nieuwleusen,
Lemelerveld en Oudleusen over een evenemententerrein. Hier worden onder andere dorpsfeesten en
plaatselijke activiteiten gehouden (versterken sociale cohesie).
1.2 Het besluit leidt tot beheersing van financiële risico’s
Door middel van een “algemeen belang besluit” in de zin van de Wet markt en overheid worden
financiële risico’s vanuit de Mededingingswet beheersbaar.
Kanttekeningen
1.1 Een aantal activiteiten is uitgezonderd
De Wet markt en overheid is alleen van toepassing als overheden in concurrentie treden met andere
ondernemingen. Als de overheid haar wettelijke taak uitvoert is de wet niet van toepassing.
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Door de gemeente worden drie algemene begraafplaatsen geëxploiteerd. Het gaat hier om de
uitvoering van een wettelijke taak die door de wet is uitgezonderd.
Het aanbieden van overnachtingsplaatsen voor campers in Dalfsen en Nieuwleusen gebeurt in de
vorm van een pilot. Hierover vindt nog definitieve besluitvorming plaats.
Alternatieven:
Er zijn geen andere economische activiteiten die uitgezonderd moeten worden.
Financiële dekking:
Het besluit heeft geen financiële consequenties. Als een gemeente niet voldoet aan de Wet markt en
overheid ontstaan er voorzienbare financiële risico’s.
Communicatie:
Nadat het besluit door de gemeenteraad is genomen wordt het besluit bekend gemaakt.
Vervolg:
Tegen het besluit is bezwaar en beroep mogelijk.
Bijlagen:
1. Wet markt en overheid (Stb. 2011-162)
2. Spelregels gemeenten

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2014, nummer 254;
overwegende dat noodzakelijk is een aantal economische activiteiten op grond van de Wet markt en
overheid in het algemeen belang uit te sluiten omdat die onder de integrale kostprijs worden
aangeboden;
gelet op de Wet markt en overheid;

besluit:
de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen
belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
a. verhuur/exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties;
b. verhuur van maatschappelijk vastgoed;
c. verhuur ligplaatsen passantenhaven;
d. verhuur van evenemententerreinen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 november
2014.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

