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Onderwerp
Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid

Steenbergen; 13 maart 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. De wet is een onderdeel van de 
Mededingingswet. Doel van de wet is om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden 
en particulieren te creëren. De wet is van toepassing op economische activiteiten die door een overheid 
of overheidsbedrijf worden verricht. Een economische activiteit is ‘het aanbieden van goederen en/of 
diensten op een markt’. Bij het uitvoeren van economische activiteiten dienen overheden zich te houden 
aan de gedragsregels die in de Wet Markt en Overheid zijn opgenomen. Voor activiteiten die door de 
gemeenteraad zijn aangewezen als economische activiteit in het algemeen belang gelden de 
gedragsregels niet. In juni 2014 heeft uw raad een dergelijk besluit genomen. Gebleken is dat er naast de 
in 2014 aangewezen activiteiten andere economische activiteiten zijn die door de raad dienen te worden 
aangewezen als economische activiteit in het algemeen belang.

2. Achtergrond
De Wet Markt en Overheid heeft als doel het creëren van een zo gelijk mogelijk speelveld tussen 
overheden en particulieren bedrijven. Overheden kunnen zelf of via een overheidsbedrijf economische 
activiteiten uitvoeren. Het gevolg hier van kan zijn dat particuliere bedrijven dezelfde economische 
activiteiten uitvoeren. Er is sprake van een economische activiteit als er goederen en/of diensten op een 
markt worden aangeboden.
Er is geen sprake van een economische activiteit als er specifieke overheidstaken worden uitgevoerd, 
zoals het handhaven van de openbare orde of als diensten worden verricht binnen de eigen 
overheidsorganisatie.

Als de overheid of een overheidsbedrijf economische activiteiten uitvoert moet zij zich hierbij houden aan 
de volgende vier gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid.

1) De integrale kostprijsdoorberekening. Overheden moeten tenminste alle integrale kosten van een 
economische activiteit doorberekenen in de kostprijs.

2) Bevoordelingsverbod overheidsbedrijven. Overheidsbedrijven mogen door de overheid niet 
worden bevoordeeld boven concurrerende particuliere bedrijven.

3) Gegevensgebruik. Gegevens die in het kader van een publieke taak zijn verkregen mogen niet 
voor een andere activiteit worden gebruikt als die gegevens niet ook aan derden beschikbaar 
kunnen worden gesteld.

4) Functiescheiding. Als de overheid voor een bepaalde economische activiteit een bestuurlijke rol 
heeft, maar die activiteit ook zelf uitvoert, dan mogen dezelfde personen niet betrokken zijn bij de 
bestuurlijke en economische activiteit.

Er geldt een aantal uitvoeringen waarbij de Wet Markt en Overheid niet van toepassing is. Dat betekent 
dat bovenstaande gedragsregels niet van toepassing zijn als een van de uitzonderingen geldt.

Ter inzage ligt:



1) De overheid biedt goederen of diensten aan aan een andere overheid of overheidsbedrijf die zijn 
bestemd voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

2) Er is sprake van staatssteun aan een overheidsorganisatie over overheidsbedrijf. Hier zijn aparte 
Europese regels op van toepassing.

3) Er is sprake van een activiteit die valt onder het algemeen belang. De gemeenteraad dient deze 
activiteiten aan te wijzen.

4) Een aantal specifieke organisaties zoals openbare onderwijsinstellingen en publieke 
omroepinstellingen zijn uitgezonderd.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om te besluiten dat economische activiteiten worden uitgevoerd 
in het algemeen belang (het algemeen belang besluit). De overheid heeft een grote mate van 
beleidsvrijheid bij het aanwijzen van economische activiteiten in het algemeen belang. Aangezien dit 
besluit van de gemeenteraad een besluit in de zin van Algemene wet bestuursrecht is, moet het besluit 
wel zorgvuldig worden voorbereid en gemotiveerd. Deze factoren zijn van belang, omdat de 
gedragsregels niet gelden voor de aangewezen activiteiten. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er geen 
integrale kostprijs wordt doorberekend, waardoor een activiteit voor een laag of zelfs geen tarief kan 
worden aangeboden.
Om een zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd besluit te kunnen nemen heeft het ministerie vier zaken 
aangegeven waaraan een activiteit moet worden getoetst.
1) Welk specifiek algemeen belang is aan de orde.
2) Dienen de economische activiteiten dit algemeen belang.
3) Wat zijn de gevolgen voor het vaststellen van het algemeen belang door derden.
4) Een belangenafweging tussen het met de activiteiten te dienen algemeen belang en het belang van 
derden. Is het noodzakelijk en proportioneel om gebruik te maken van de uitzondering van algemeen 
belang.

3. Overwegingen
Op 26 juni 2014 heeft uw raad een Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Wet Markt en 
Overheid (algemeen belang besluit) genomen. Dit betreft de volgende activiteiten:

In het algemeen economische activiteiten, die:
rechtstreeks worden uitgevoerd op basis van beleid en regelgeving met de strekking het 
algemeen belang te dienen en/of
op een dergelijke wijze worden uitgevoerd dat daarmee het algemeen belang best wordt 
gediend.

En verder in het bijzonder:
verhuur/Exploitatie van sportaccommodaties (accommodaties, velden en dergelijke) 
de gemeentelijke begraafplaatsen
verhuur/in gebruik geven van maatschappelijk vastgoed (incl. grond)

In het algemeen belang besluit zijn een aantal economische activiteiten aangewezen als activiteit in het 
algemeen belang. In het kader van de actualisering van dit besluit is onderzocht of de aangewezen 
economische activiteiten nog worden verricht en of er meer activiteiten zijn die dienen te worden 
aangewezen. Hierbij zijn de volgende activiteiten geïnventariseerd die als economische activiteit in het 
algemeen belang kunnen worden aangemerkt. Deze activiteiten dienen te worden aangewezen als 
economische activiteit in het algemeen belang. Het algemeen belang besluit uit 2014 blijft hierbij ook van 
kracht. De activiteiten die in het raadsbesluit zijn aangewezen gelden dus naast de activiteiten die in 2014 
zijn aangewezen.

Verhuur van volkstuinen op de volkstuinencomplexen
De gemeente heeft drie volkstuinencomplexen in eigendom in Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en De 
Heen. De verhuurprijs voor deze volkstuinen dient per jaar aan de gemeente te worden betaald. Deze 
huurprijs is niet kostendekkend. Dat betekent dat de integrale kostprijs niet wordt doorberekend.
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De verhuur en het gebruik van volkstuinen is een activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang. Het 
hebben van een volkstuin versterkt onder andere recreatieve en sociale belangen.
Er zijn in de gemeente geen particuliere aanbieders van volkstuinencomplexen.
Gelet op het voorgaande wordt de verhuur van volkstuinen gezien als economische activiteit in het 
algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet.

Stimuleringsregeling
Stimuleringslening kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad algemeen belang besluit 
Op grond van de Verordening Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere 
woningvoorraad gemeente Steenbergen kan het college van burgemeester en wethouders een 
stimuleringslening toekennen aan een aanvrager.
Met het verstrekken van de lening wordt gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van de 
bestaande particuliere woningvoorraad. De lening wordt verstrekt voor drie soorten maatregelen die 
worden getroffen aan de woning te weten:
-duurzaamheidsmaatregelen;
-maatregelen tot het levensloopgeschikt of bestendig maken van een woning;
-veiligheidsmaatregelen
Door middel van de stimuleringslening wordt financiering verstrekt voor de werkelijke kosten voor 
kwaliteitsmaatregelen die worden getroffen in de woning van een aanvrager, ten aanzien van 
duurzaamheid en/of levensloopgeschikt cq bestendigheid en/of veiligheid.
Onder werkelijke kosten wordt verstaan de kosten voor materialen en werkzaamheden die noodzakelijk 
zijn voor het treffen van de maatregelen.
Door middel van de financiering van de duurzaamheidsmaatregelen wordt gestimuleerd dat maatregelen 
worden getroffen die zorgen voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking. Daarmee wordt 
ingezet op de energietransitie. De duurzaamheidsmaatregelen leveren een bijdrage aan de doelstelling 
van de Verklaring van Steenbergen om als Steenbergen energieneutraal te zijn in 2040. De rijksoverheid, 
provinciale overheid en regionale overheid hebben deze doelstelling geformuleerd voor het jaar 2050. De 
levensloopgeschiktheids/bestendigheidsmaatregelen leveren een bijdrage aan het langer zelfstandig 
kunnen wonen van in het bijzonder mensen op leeftijd en levert een bijdrage aan de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de Woonvisie 2015 en het beleidsplan sociaal domein 2018 t/m 2021. Investeringen aan 
de woning in het kader van veiligheid hebben tot doel om de woonsituatie veiliger te maken het gaat 
hierbij o.a. om inbraakveiligheid en brandveiligheid. In het integraal veiligheidsbeleid 2016-2020 is het 
veiliger maken van de woning en de woonomgeving als een belangrijke doelstelling opgenomen. 
Aanwijzing van stimuleringslening als economische activiteit in het algemeen belang heeft tot gevolg dat 
de volledige integrale kostprijs niet wordt doorgerekend. Gelet op voorgaande argumentatie wordt het 
verstrekken van stimuleringsleningen voor het verbeteren van de particuliere woningvoorraad gezien als 
economische activiteit in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

Startersleninq
Op grond van de Verordening Starterslening Steenbergen kan het college van burgemeester en 
wethouders een starterslening toekennen. De starterslening biedt starters in de gemeente Steenbergen 
de mogelijkheid om een lening aan te vragen ten behoeve van de financiering van een woning. De lening 
omvat het verschil tussen de koopsom van het huis dat de starter koopt en de maximale hypotheek die de 
starter bij de bank kan afsluiten. Het algemeen belang dat met het verstrekken van deze leningen wordt 
gediend is het belang van starters die met het verkrijgen van de lening een betere positie op de 
woningmarkt krijgen. Daarnaast wordt de woningmarkt gestimuleerd en wordt het voor starters 
aantrekkelijk om zich in de gemeente Steenbergen te vestigen.
Er zijn geen andere aanbieders die onder dezelfde voorwaarden een starterslening verstrekken. Gelet op 
voorgaande argumentatie wordt het toekennen van een starterslening aangemerkt als economische 
activiteit in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

3



Ter beschikking stellen materialen bij evenementen
Organisatoren van evenementen hebben de mogelijkheid om materialen bij de gemeente te huren. Deze 
materialen zijn bedoeld ter verbetering van de veiligheid bij evenementen. De volgende materialen 
worden ter beschikking gesteld: dranghekken, vlaggen, vlaggenmasten, verkeershesjes, kettingen of 
sloten en overige materialen.
Deze materialen zijn tegen een vergoeding te huur bij de gemeente. Indien de aanvrager geen 
vervoersmogelijkheid heeft, worden de materialen tegen een vergoeding bij het evenement afgeleverd. 
Indien de aanvrager geen personen heeft die de materialen kunnen laden of lossen wordt dit tegen een 
vergoeding door de medewerkers van de gemeente gedaan.
Door het, tegen een vergoeding, beschikbaar stellen van de materialen, wordt de openbare orde en 
veiligheid bij evenementen bevorderd. De veilige en deugdelijke afzetting bij evenementen wordt op een 
laagdrempelige manier gestimuleerd. Het aanwijzen van deze activiteit als economische activiteit in het 
algemeen belang heeft tot gevolg dat de integrale kostprijs niet volledig wordt doorberekend. Er zijn 
particuliere aanbieders die dergelijke materialen tegen betaling ter beschikking stellen. Gelet op het 
voorgaande wordt het ter beschikking stellen van materialen bij evenementen aangemerkt als 
economische activiteit in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h lid 5 Mededingingswet.

4. Middelen
n.v.t.

5. Risico’s
De Autoriteit Consument S Markt (hierna: ACM) ziet toe op de naleving van de Wet M en O. De ACM kan 
toezicht uitoefenen uit eigen beweging, of naar aanleiding van klachten of signalen over (vermeende) 
overtredingen. Voor het verrichten van onderzoek beschikt de ACM over verschillende bevoegdheden. De 
ACM kan informatie opvragen of inzage vorderen in de administratie. Medewerking is verplicht.

Ingeval van overtreding van de gedragsregels kan de ACM een maatregel opleggen en een last onder 
dwangsom opleggen om beëindiging van de overtreding af te dwingen.

Tegen het Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet kan bezwaar en beroep worden 
aangetekend.
Ondernemers die van mening zijn dat hun concurrentiepositie wordt geschaad, hebben daarnaast de 
mogelijkheid een civiele procedure starten bij de rechtbank.

6. Communicatie/Aanpak
Het Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet treedt in werking op 26 april 2018 en wordt 
bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad.

7. Voorstel
- Wij stellen u voor om in te stemmen met het Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet en 
dit aanwijzingsbesluit vast te stellen.

Hoogachtend, Z
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,/ 
de secretaris, de burgemeester,

J.P. de Jongh, RA
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