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Vragen tbv de raadsvergadering  gemeente Ouderkerk van 5 juni 2014 

 

In de landelijke pers circuleert een bericht waarin de sportkoepel NOC*NSF de gemeenten waarschuwt 

voor de gevolgen van sporters als zij voor 1 juni geen uitzondering maken op de wet Markt en Overheid. 

 

Directeur Gilissen van het NOC*NSF waarschuwt in een brief aan alle Nederlandse gemeenten dat 

sporters fors meer contributie moeten gaan betalen voor hun sportvereniging als de gemeenteraad niet in 

actie komt. Hij roept gemeenteraden op om voor 1 juli in actie te komen om te voorkomen dat sportende 

inwoners de dupe worden van de nieuwe wet “Markt en Overheid”. 

 

Deze nieuwe wet is ingesteld om te voorkomen dat de overheid oneerlijke concurreert met de markt. Het 

nadeel is echter dat sport hierin ook wordt gezien als economische activiteit omdat er ook commerciële 

aanbieders van sport zijn. 

 

Gemeenten stellen echter accommodaties beschikbaar met flinke subsidies om het sporten betaalbaar te 

houden. Hierdoor wordt er “onder de kostprijs” gewerkt iets dat onder de nieuwe wet niet meer mag. Als 

verenigingen de kostprijs moeten gaan vragen wordt sporten in een aantal gevallen echter onbetaalbaar. 

 

Om dat te voorkomen moet de gemeenteraad een besluit nemen over het algemeen belang van sport. Als 

de gemeenteraad sport niet als een activiteit met een algemeen belang definieert, zal de gemeente altijd 

de integrale kostprijs van sportvoorzieningen aan sportverenigingen moeten doorberekenen. 

 

Het gemeenteraadsbesluit moet voor 1 juli 2014 genomen worden omdat dit anders tot een hoop gedoe 

zal leiden waarbij gemeenten geld moeten rondpompen om verenigingen te compenseren. Een ander 

gevaar volgens de woordvoerder is dat sportverenigingen straks een naheffing kunnen krijgen voor de te 

lage huur. 

 

Bovenstaande tekst lees ik in de landelijke pers. Van een van mijn collega’s in Vlist heb ik vernomen dat 

de verantwoordelijk portefeuillehouder van Vlist gaat uitzoeken wat dit betekent voor de 

sportverenigingen in Vlist. 

 

Ten aanzien van bovenstaande heb ik de volgende vragen: 

 

1. Heeft het college bovengenoemde brief van NOC*NSF ook ontvangen? 
2. Wil de verantwoordelijk portefeuillehouder onderzoeken of deze nieuwe wet gevolgen heeft 
voor de Ouderkerkse verenigingen? 
3. Wil de portefeuillehouder zich in verbinding stellen met zijn collega’s in de Krimpenerwaard, 
zodat er een eenduidig beleid ontwikkeld kan worden? 
4. Kan de portefeuillehouder de gemeenteraad voor 1 juli informeren over zijn bevindingen en 
zo nodig de gemeenteraad een besluit als hierboven toegelicht , laten nemen? 
 

PvdA-fractie 

Jos Simons 


