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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad, gesteld door de heer Van Deutekom van de fractie van 
Inwonersbelangen over de Wet Markt en Overheid 

Beantwoording van de vragen: 

1. Wat is de overweging van het college om de goedkeuring van de raad met terugwerkende kracht te 
verkrijgen? 

Zoals we in raadsvoorstel 14R.00473 hebben gemeld, zijn de in de Wet Markt en Overheid opgenomen 
gedragsregels met ingang van 1 juli 2014 onverkort van toepassing. De terugwerkende kracht is erop 
gericht om, zoals het woord zegt, "met terugwerkende kracht" aan de gedragsregels te voldoen. 

2. Wat is het rechtsgevolg wanneer de goedkeuring niet met terugwerkende kracht wordt verkregen? 

Zie het vorige antwoord. 

3. Wij verzoeken om een voldoende gespecificeerd inzicht aan de raad te verstrekken van de 
verschillen, op jaarbasis, van de integrale kostprijs en de feitelijke tarieven die in rekening worden 
gebracht. Onderverdeeld naar de 10 in de RIB genoemde terreinen. 

Aan dit verzoek kunnen wij niet voldoen, aangezien het gevraagde inzicht niet zonder substantiële inzet van 
ambtelijke capaciteit te geven is. Momenteel bereiden wij ons voor op de invoering van de 
vennootschapsbelastingplicht voor publieke organisaties per 1 januari 2016. Het is niet ondenkbaar dat een 
kostprijsberekening in het kader van de nieuwe wetgeving wenselijk dan wel noodzakelijk zal zijn. Wij 
houden uw raad op de hoogte omtrent de ontwikkelingen rond de vennootschapsbelasting. 

4. De bevoegdheid om voor diensten en of faciliteiten te differentiëren voor de in de RIB genoemde 
aandachtsgebieden zijn, naar verluid, door de raad eerder voor een aantal beleidsterreinen impliciet 
doch niet uitdrukkelijk gesanctioneerd. Wij verzoeken om hiervan een overzicht (vindplaats en datum 
van besluitvorming) aan de raad te verstrekken. 

Blijkens navraag bij de indiener wordt gevraagd naar de bevoegdheidsgrondslag om bepaalde 
vergoedingen vast te stellen en de daadwerkelijke besluiten die op basis van die bevoegdheid zijn 
genomen. Per economische activiteit, genoemd in raadsvoorstel 14R.00473, worden deze hieronder 
vermeld: 

Verhuur vergaderzalen gemeentehuis: Het beheer en de exploitatie van de vergaderzalen is een 
collegebevoegdheid en is middels mandaat ondergebracht bij de bodedienst. Aan de gebruiker wordt een 
op basis van zijn wensen opgestelde offerte uitgebracht, waarbij kostendekkendheid het uitgangspunt is, 
tenzij de gebruiker een overheidsachtergrond of algemeen-belangthema heeft. 

Passantenhaven: de tarieven zijn vastgesteld in de Verordening Havengelden van 18 december 2013. De 
grondslag hiervoor zijn de Gemeentewet en de Vaarwaterverordening 2011 van 15 december 2010. De 
Verordening Havengelden is te vinden op de site van de gemeente. 



Verhuur sporthallen/gymzalen: De bevoegdheid tot verhuur berust op grond van de gemeentewet bij het 
college. De tarieven zijn namens het college vastgesteld in het besluit 'Tarieven huur 
binnensportaccommodaties gemeente Woerden' van 20 juni 2013. Het besluit is te vinden op de site van de 
gemeente. 

Sportkantines bij sporthallen: Sportkantines vallen onder het gemeentelijk vastgoed. Conform de door het 
college" op 27 november 2011 vastgestelde "Spelregels Vastgoed" wordt bij maatschappelijk vastgoed als 
huurprijs de kostprijs gevraagd. Omdat in de praktijk is gebleken dat een dergelijke huur een rendabele 
exploitatie in de weg kan staan, moet de mogelijkheid aanwezig blijven om via subsidiering het gat in de 
exploitatie te dichten, bijvoorbeeld wanneer sportclubs zelf de exploitatie ter hand nemen. 

Verhuren van gebouwen/ruimten aan maatschappelijke organisaties: ook hier gelden de "Spelregels 
Vastgoed" en ook hier wordt eventueel subsidie verstrekt om onwenselijke exploitatietekorten op te heffen. 

Antikraakbewoning gemeentelijke panden: Dit moet worden gezien als een beheersmaatregel vanwege het 
risico dat leegstand (in afwachting van herontwikkeling) tot kraak kan leiden. Het om niet beschikbaar 
stellen is een privaatrechtelijke rechtshandeling waartoe het college bevoegd is.. 

Exploitatie tijdelijk strand: Totdat de exploitatie in handen van een derde is gesteld, ligt deze nog bij de 
gemeente. Over de tijdelijke inrichting van het strand hebben we de raad geïnformeerd met 
raadsinformatiebrief 14R.00087. 

Beschikbaar stellen van gemeentelijke daken ten behoeve van zonnepanelen van derden: Het beschikbaar 
stellen van gemeentelijke daken is een privaatrechtelijke rechtshandeling en behoort daarmee tot de 
bevoegdheden die bij het college zijn ondergebracht. De afspraken met derden worden in een contract 
vastgelegd. 

Exploitatie zwembaden: De huidige exploitatie door Optisport is het resultaat van een 
aanbestedingsprocedure. De afspraken zijn vastgelegd in een huur- en exploitatieovereenkomst. 
Contracteren is een collegebevoegdheid. 

Verhuren en in gebruik geven buitensportaccommodaties: de buitensporttarieven zijn laatstelijk door uw 
raad vastgesteld op 30 mei 2013 (zie besluit 13R.00196) 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.001141 

De secretaris 

drs. M.H.J 

De burgemeester 

oer 



Van: Lucassen, Milan 
Verzonden: maandag 19 januari 2015 10:16 
Aan: raadsleden@woerden.nl 
CC: Stadhuis; IBurgemeester en wethouders; IConcernzaken 
Onderwerp: vragen ex artikel 40: Inwonersbelangen inzake Wet markt en overheid 
Bijlagen: inwonersbelangen vragen ex art 40 inzake wet markt en overheid.pdf 

Aan de leden van de Raad, 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van de fractie van Inwonersbelangen. De vragen gaan over de Wet markt en overheid. 
Conform het Reglement van Orde heeft het college dertig dagen (18 februari 2015) om de vragen te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur 

email: lucassen.m(5>woerden.nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 
vrij tot 12:00 uur. 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 

cz 1 9 JAN. 2015 
Ben. Ambt.: 

) uur, 

Voerden 

Streef dat.: 

Afschr.: ft 

Gemeente Woerden 15.001141 

Regislratiedatum: 20/01/2015 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

1 



mwonersbelangen 
Laat uw stem horen! 

ARTIKEL 40 VRAGEN 
Naar aanleiding van "Markt en Overheid" ( R I B I 4 R 0 0 4 7 3 ) 

18 januari 2015 

Inleiding 
In die commissievergadering "Welzijn" van 7 januari is behandeld RIB 14R 00473 
"Markt en Overheid". Door de aard en opzet van bovenbedoelde vergadering zijn echter 
een aantal aspecten/vragen onvoldoende aan bod gekomen of konden door de 
betrokken wethouder niet of onvoldoende worden beantwoord. 

Inwonersbelangen is van oordeel dat het aanbieden van diensten en of faciliteiten door 
de gemeente tegen lagere tarieven dan de integrale kostprijs een vorm van 
subsidieverlening is. Uiteraard gebaseerd op kennelijk door de raad genomen 
besluitvorming. 

De vraag of er feitelijk sprake is van een handelen in strijd met de Mededingingswet 
onttrekt zich aan onze waarneming. Gegeven het voorstel gaat het college hier wel 
vanuit. In dat kader acht Inwonersbelangen wenselijk dat de aard en omvang van de 
bovenbedoelde vormen van mogelijke concurrentievervalsing, gebaseerd op 
overwegingen van algemeen belang, voldoende duidelijk en in financiële termen, voor 
de raad zichtbaar worden gemaakt en daarmee voor de bevolking van Woerden. 

Vragen: 
1. Wat is de overweging van het college om de goedkeuring van de raad met 

terugwerkende kracht te verkrijgen? 
2. Wat is het rechtsgevolg wanneer de goedkeuring niet met terugwerkende kracht 

wordt verkregen? 
3. Wij verzoeken om een voldoende gespecificeerd inzicht aan de raad te 

verstrekken van de verschillen, op jaarbasis, van de integrale kostprijs en de 
feitelijke tarieven die in rekening worden gebracht. Onderverdeeld naar de 10 in 
de RIB genoemde terreinen. 

4. De bevoegdheid om voor diensten en of faciliteiten te differentiëren voor de in de 
RIB genoemde aandachtsgebieden zijn, naar verluid, door de raad eerder voor 
een aantal beleidsterreinen impliciet doch niet uitdrukkelijk gesanctioneerd. Wij 
verzoeken om hiervan een overzicht (vindplaats en datum van besluitvorming) 
aan de raad te verstrekken. 

Namens Inwonersbelangen, 

Elibert van Deutekom 


