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bijeen op 14 september 2015 
Constaterende dat: 

een aantal door de gemeente Albrandswaard ondernomen economische activiteiten wordt 
uitgezonderd van de werking van de Wet Markt en Overheid, omdat deze worden 
ondernomen in het algemeen belang; 
voor deze activiteiten niet hoeft te worden voldaan aan de vereisten uit deze wet, waarvan de 
doorrekening van de integrale kosten de voornaamste is; 
deze uitzondering geldt voor de verhuur van maatschappelijk vastgoed, waarbij het o.a 
betreft de verhuur van accommodaties aan maatschappelijke, culturele en creatieve 
instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke; 

Overwegende dat: 
het de voorkeur heeft de lasten voor verenigingen met activiteiten in het algemeen belang zo 
laag mogelijk te houden; 
instellingen, stichtingen en verenigingen op dit moment aangewezen zijn op de de 
markintiatiefprocedure om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve 
van een nieuwe accommodatie; 
de markinitatiefprocedure gelijke kosten berekent voor alle initiatieven en geen uitzonderingen 
kent voor activiteiten die wel zijn uitgezonderd van de Wet Markt en Overheid; 
het in rekening brengen van de integrale kostprijs er toe kan leiden dat maatschappelijke 
organisaties hogere kosten krijgen en zo hun maatschappelijke, culturele en creatieve 
activiteiten door hun beperkte financiële armslag niet of niet volledig meer kunnen uitvoeren; 
dit, gelet op hun maatschappelijke functie, ongewenst is; 

Roept het college op het volgende te onderzoeken: 
op welke wijze een aanpassing van de marktinitiatiefprocedure mogelijk is zodat de kosten 
voor instellingen, als hierboven bedoeld, worden gereduceerd; 
of een verlaging van de startleges voor dergelijk projecten mogelijk is; 
wat de financiële gevolgen van de mogelijke aanpassingen zijn voor zowel de betrokken 
instanties als de gemeente; 


