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INLEIDING 
Echt Voor Albrandswaard (hierna EVA) heeft schriftelijke vragen ingediend over de 
Wet Markt & Overheid. Met deze raadsinformatiebrief geven wij antwoord op de 
vragen.  
 
Vragen 
Via meerdere ingekomen brieven is de raad en het college gewezen op de negatieve 
gevolgen van de wet Mark en Overheid. 
 
Toelichting  
De wet Markt en Overheid gaat in op 1 juli 2014. Deze wet bevat gedragsregels voor 
gemeenten die goederen of diensten aanbiedt op de markt. Eén van de gedragsregels 
is dat goederen en diensten minimaal tegen integrale kostprijs moeten worden 
aangeboden. Veel gemeenten stellen sport- en andere accommodaties onder de 
integrale kostprijs ter beschikking. Door de wet Markt en Overheid worden deze 
verenigingen geconfronteerd met prijsverhogingen. De wet biedt echter de 
mogelijkheid om economische activiteiten die in het algemeen belang zijn, uit te 
zonderen. Hiervoor is een besluit nodig van de gemeenteraad over het algemeen 
belang van sport.  
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Vragen  
Dit leidt bij de EVA fractie tot de volgende vragen:  
 
Vraag 1. Is het college op de hoogte van de wet Mark en Overheid en de 
betekenis van deze wet?  
 
Ja, het college is op de hoogte van de Wet Markt en Overheid. Inmiddels is in de 
BAR samenwerking een project gestart om de gevolgen van de wet te 
onderzoeken.  
 
Vraag 2. Kan het college aangeven of deze wet negatieve (financiële) 
consequenties heeft voor sportverenigingen en andere gelijksoortige clubs in 
Albrandswaard?  
 
Vooralsnog heeft deze wet geen negatieve financiële consequenties voor 
sportverenigingen en andere gelijksoortige clubs in Albrandswaard.  
 
Vraag 3. Zo ja, is het college het eens met de EVA fractie dat sportverenigingen, 
vrijwilligersorganisaties en andere gelijksoortige clubs bijdragen aan het 
algemeen belang?  
 
Sport levert een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid binnen de 
gemeente. Een gezonde en vitale bevolking is in het belang van een ieder. 
Daarnaast vormen de verenigingen een belangrijke bijdrage aan de sociale 
cohesie binnen de gemeente. Het college is daarmee van oordeel dat het 
verenigingsleven een belangrijke bijdrage levert aan het algemeen belang.  
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Vraag 4. Zo ja, is het college voornemens actie te ondernemen om deze negatieve 
consequenties te corrigeren door een uitzondering te maken op de Wet Markt & 
Overheid?  
 
Zoals hiervoor aangehaald is de volle omvang van de consequenties van de Wet 
Markt en Overheid nog onvoldoende zichtbaar voor het college. Wij kunnen uw 
raad dan ook mede delen, dat wij samen met onze partners in de BAR 
samenwerking, een omvangrijk onderzoek zijn gestart om deze consequenties 
duidelijk zichtbaar te maken. Daaruit moet onder andere duidelijk worden welke 
economische activiteiten binnen de vier entiteiten onder de werking van de wet 
vallen en in hoeverre dit gevolgen heeft voor door de gemeente Albrandswaard 
ontplooide activiteiten.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


