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Wet Markt en Overheid 

Geachte leden, 

In de vergadering van donderdag 19 juni j l . heeft wethouder Cassee toegezegd in 
oktober met een discussiestuk ('denkpiste') te komen met betrekking tot de wet 
Markt en Overheid. Deze toezegging van wethouder Cassee vond plaats in het 
kader van de bespreking door de commissie van het raadsvoorstel om een aantal 
economische activiteiten van de gemeente te benoemen als activiteiten die 
plaatsvinden in het algemeen belang. 
In deze brief informeer ik u over de stand van zaken omtrent deze discussienota. 

De voorbereidingen voor een discussienota zijn getroffen. Bij de bespreking van 
genoemd raadsvoorstel is in de commissie van gedachten gewisseld over de 
uitgangspunten van de wet Markt en Overheid. Gevraagd is om verder te 
discussiëren over de veranderde kijk op de rol van gemeentelijke overheid, haar 
partners en marktpartijen. Deze vraag vormt dan ook de kem van de discussienota. 
Aandacht dient te worden besteed aan vraagstukken zoals integrale 
kostprijsberekening, mogelijkheden tot verdere vrijstelling (b.v. binnen het sociaal 
domein), tegengaan van verkapte subsidiëring en herijking van de economische 
activiteiten van de gemeente in het licht van het nieuwe coalitieakkoord. 

Er zijn twee ontwikkelingen die een gevolg hebben voor de planning van de 
discussienota. 
Wat betreft de wet Markt en Overheid geldt dat het kabinet heeft toegezegd medio 
2015 een evaluatie te zullen uitvoeren. Deze evaluatie moet informatie opleveren 
over nut en noodzaak van de wet en daarmee over al dan niet verlenging van de 
werkingsduur (de wet geldt nu tot 2017). 
Daamaast heeft de regering april j l . het wetsvoorstel vennootschapsbelasting 
overheidsbedrijven gepubliceerd. Met het concept wetsvoorstel wil de regering 
mogelijke concurrentieverstoringen voor private ondernemingen uit de weg mimen. 
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Hoe dit wetsvoorstel zich verhoudt tot de wet Markt en Overheid en welke 
• gevolgen dit heeft voor de gemeente in het uitvoeren van economische activiteiten, 
zal in de loop van 2015 duidelijk moeten worden. 

Gelet op deze twee ontwikkelingen en de komst van een nieuwe portefeuillehouder 
financiën stel ik voor om de toezegging van een discussienota te effectueren in de 
loop van 2015. Dit uitstel heeft geen nadelige gevolgen, nu eerst uit de verdere 
ontwikkelingen rondom de wet Markt en Overheid en het wetsvoorstel 
vennootschapsbelasting zal moeten blijken binnen welke wettelijke spelregels de 
discussie zal moeten worden gevoerd. 
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Met vriend t̂fyfee groet, 

Jack Chr. van c sr Hoek 


