
 

 

 

 

 

 

Datum 

4 februari 2019  

 

Geachte woordvoerders economie en/of marktordening, 

  

U heeft woensdag 6 februari het AO marktwerking en mededinging. Graag willen wij u informeren over 

het gemeentelijk standpunt over inbesteden en het wetsvoorstel Markt en Overheid.  

  

Inbesteden 

Gemeenten staan aan de lat voor grote maatschappelijke opgaven. Dat vraagt veel van gemeenten. 

Het is aan gemeenten zelf te bepalen, en democratisch te besluiten in de gemeenteraad, hoe deze 

opgaven het beste te verwezenlijken zijn. Dus ook de keuze om taken wel of niet door de markt te laten 

uitvoeren. Uiteraard moeten gemeenten duidelijk zijn waarom ze ervoor kiezen taken wel/niet door de 

markt te laten doen. Uit het onderzoek in opdracht van EZK en gesprekken met het bedrijfsleven blijkt 

dat er ruimte is voor verbetering in de communicatie over de besluitvorming rondom inbesteden. De 

VNG gaat graag in overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hoe die verbetering kan 

worden gerealiseerd. 

  

Wetsvoorstel Markt en Overheid 

Deze wet geldt voor overheden die zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten 

verrichten. Deze wet wordt gewijzigd door een aanscherping van de ‘algemeen belang’ uitzondering.  

 

Wij willen uw aandacht vragen voor de dubbele signalen die de wet oproept bij gemeenten. Zij worden 

enerzijds gevraagd zich in te spannen voor nieuwe taken zoals de uitvoering van klimaatambities of in 

de zorg, waar een markt ontbreekt of gebrekkig werkt. De belangen van gemeenten en ondernemers 

kunnen ook uiteen lopen zoals het beleidsonderzoek ‘Inbesteden van gemeenten’ ook aangeeft. 

Anderzijds moet straks voldaan worden aan allerlei administratieve verplichtingen met bijbehorende 

extra lasten. De regelreflex sluit niet aan op de klimaat- en zorgambities. 

 

Zelf organiseren kan soms efficiënter en goedkoper zijn of de enige manier om iets van de grond te 

krijgen. Bij een te verwachten opkomende markt is vaak een duwtje nodig. Enkele voorbeelden waar 

uw Kamer ook over debatteerde in het recente verleden en laat zien dat de praktijk niet zo zwart/wit in 

te delen is: 

 Elektrische laadpalen. De markt wilde er logischerwijs nog niet aan omdat er geen vraag was, 

netbeheerders stapten in, creëerden daarmee mogelijkheden voor elektrische auto’s en een 

nieuwe laadpalenmarkt. En nu zijn er diverse aanbieders op de markt toegetreden.  

 Snel internet in het buitengebied. Van groot belang voor de leefbaarheid omdat geen 

ondernemer of student meer zonder kan maar ook nodig om ons land innovatief te houden. 

Echter niet direct winstgevend vanwege het lage aantal klanten. Als de markt er niet op instapt 

mogen gemeenten dat doen. Sommige gemeenten hebben dat ook gedaan.  

 De marktordening rondom warmtenetten. De warmterotonde Zuid Holland kent een stevige 

betrokkenheid van de decentrale overheden. De vele duizenden kleine netten in ons land zijn 



 

 

te klein om te splitsen of aan te sluiten op een groter net. Wij vragen ons af wat het effect van 

de wet is op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.  

 Bij de inburgering wordt de regie weer teruggelegd bij gemeenten omdat het effectiever en 

efficiënter is. Wijkteams in het sociale domein worden soms uitbesteed en soms regelen 

gemeenten dat zelf. 

 Sportfaciliteiten zoals voetbalvelden hebben niet de belangstelling van de markt, maar onder 

het nieuwe Markt & Overheid-regime moet een uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

worden doorgelopen en aan verplichte motiveringseisen worden voldaan alvorens 

sportfaciliteiten kunnen worden uitgezonderd van de werking van de wet. De nodeloze extra 

kosten kunnen beter kan worden besteed aan extra of betere sportvoorzieningen. 

 

De komende jaren wordt van gemeenten veel initiatief verwacht, zowel bij de energietransitie als op het 

sociale domein. Wij hebben daarom zorgen dat, naast de lasten, het wetsvoorstel tot oponthoud en 

onzekerheid gaat leiden. Dit terwijl gemeenten per definitie geen ondernemer willen spelen maar het 

geld van de belastingbetaler effectief en efficiënt moeten uitgeven om vele maatschappelijke opgaven 

van de grond te krijgen.  

 

Wat eist het Wetsvoorstel Markt en overheid? 

De Wet houdt een verstrenging van de ‘algemeen belang’ uitzondering in bij economische activiteiten 

door het verplichtstellen van: 

- de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) alvorens een algemeen belang besluit te 

kunnen nemen; 

- motiveringseisen, nader te formuleren bij algemene maatregel van bestuur; en 

- een vijfjaarlijkse evaluatie van algemeen belang besluiten, die moet voldoen aan bij algemene 

maatregel van bestuur nader te formuleren eisen. 

  

Hoe wij dit moeten koppelen aan de genoemde opgaven maar ook het in beweging krijgen van 355 

gemeenten is ons onduidelijk. Aanscherping van de algemeen belang uitzondering is niet de oplossing 

voor de door bedrijven ervaren problemen vinden wij. Ook hier zien wij meer heil in betere 

communicatie en samenwerking tussen ondernemers en overheden. 

 


