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Nummer 2021/58 

datum raadsvergadering : 28 oktober 2021
onderwerp : Wet Markt en Overheid – Wilhelminalaan 
portefeuillehouder : J. Langenacker
datum raadsvoorstel : 14 september 2021

Samenvatting
Het schoolgebouw aan de Wilhelminalaan is sinds 1 september 2021 weer in eigendom van 
de gemeente Ouder-Amstel. Zij heeft voor ogen het gebouw voor maatschappelijke 
tarieven te verhuren aan verschillende partijen uit de gemeente. In het kader van de Wet 
Markt en Overheid is de gemeente genoodzaakt om een marktconforme (commerciële) 
kostprijs door te berekenen voor de verhuur van de ruimtes in het gebouw. Het is mogelijk 
een uitzondering te krijgen op deze wet als de gemeenteraad de activiteiten in het gebouw 
aanwijst als economische activiteiten in het kader van het algemeen belang. Na aanwijzing 
kunnen door de gemeente maatschappelijke tarieven worden gehanteerd voor het 
verhuren van de ruimtes binnen het gebouw. 

Wat is de juridische grondslag?
Op 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid, onderdeel van de Mededingingswet, in 
werking getreden. Deze wet regelt de positie van overheden die economische activiteiten 
verrichten op de markt. De overheid mag zich gedragen als ondernemer maar moet zich 
wel aan bepaalde regels houden. Deze regels moeten ondernemers beschermen tegen 
oneerlijke concurrentie. Het doel van de Wet Markt en Overheid is het voorkomen van 
concurrentievervalsing door overheden en overheidsbedrijven; het creëren van een zo 
gelijk mogelijke concurrentieverhouding tussen overheden en bedrijven. 

De wet maakt het mogelijk om af te wijken van de gedragsregels, maar dan dient dit
te gebeuren op basis van een raadsbesluit waarin wordt bepaald en gemotiveerd
waarom bepaalde activiteiten worden verricht in het algemeen belang. 

Wat is de voorgeschiedenis?
In september 2014 is een dergelijk raadsbesluit geweest, waarbij onder andere de 
exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties zoals bijvoorbeeld de Bindelwijk, 
sportpark de Hoop en de landijsbaan zijn aangewezen. Vrij recent heeft de gemeenteraad 
ook nog besloten om de nieuwe beachaccommodatie aan de Wethouder Koolhaasweg ook 
aan te wijzen. Dankzij deze aanwijzingen is het voor de gemeente mogelijk om 
maatschappelijke tarieven te hanteren in plaats van het doorberekenen van een 
marktconforme (commerciële) kostprijs. Hierdoor blijven sport, bewegen en 
maatschappelijke initiatieven voor de inwoners betaalbaar. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De Onderwijsgroep Amstelland heeft het gebouw de afgelopen tien jaar in bruikleen 
gehad voor de leerlingen van het Kofschip. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat er 
voldoende ruimte is voor alle leerlingen op de locatie aan het Turfstekerspad en dat zij 
het pand aan de Wilhelminalaan niet meer nodig hebben. Dit betekent dat het gebouw 
inclusief het gymlokaal en het schoolplein sinds 1 september weer volledig in eigendom is 
van de gemeente Ouder-Amstel. De gemeente heeft de intentie om de ruimtes in het 
gebouw en het gymlokaal te verhuren aan (maatschappelijke) partijen en 
sportaanbieders tot in ieder geval 1 januari 2023. Daarna zou het gebouw kunnen dienen 
als uitwijklocatie voor de huidige huurders van de Bindelwijk als de raad besluit om de 
twee scholen onder één dak te gaan realiseren op deze locatie. Het doorberekenen van 
een marktconforme (commerciële) prijs zorgt voor een dusdanig hoog huurtarief, dat 
maatschappelijke partijen hier geen intrek kunnen nemen. 
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De gemeente kan enkel afwijken van de gedragsregels van deze wet op basis van een 
raadsbesluit waarin de gemeenteraad deze economische activiteit aanwijst als activiteit 
in het kader van het algemeen belang binnen deze Mededingingswet.  

Wat gaan we doen?
Er wordt aan het college gevraagd om aan de gemeenteraad voor te stellen de exploitatie 
van het gebouw aan de Wilhelminalaan aan te wijzen als activiteit, die plaatsvind in het 
algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

Wat is het maatschappelijke effect?
In Ouderkerk zijn veel maatschappelijke partijen op zoek zijn naar ruimte om hun 
activiteiten uit te voeren. Met het sluiten van Axel Koenders, het verbouwen van het 
Museum en een Bindelwijk die grotendeels gevuld is, hebben partijen moeite met het 
vinden van (structurele) ruimte. Dit gebouw en haar ruimtes kunnen maatschappelijke 
partijen tijdelijk de mogelijkheid geven om hun activiteiten uit te voeren op het moment 
dat de verhuur kan op basis van maatschappelijke prijzen. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Er is een grote behoefte aan ruimtes voor een schappelijke prijs voor maatschappelijke 
organisaties. Op dit moment hebben wij als gemeente een pand in ons bezit, wat 
geschikt is om deze partijen in te huisvesten. Het pand is in ieder geval tot 1 januari 
2023 beschikbaar en kan tot dan aan deze doelstelling voldoen. Indien het pand zal 
moeten dienen als uitwijklocatie voor de huidige huurders in de Bindelwijk, is eenzelfde 
aanwijzing noodzakelijk. Deze partijen huren namelijk al via maatschappelijke tarieven in 
de Bindelwijk welke vervolgens doorgezet kunnen worden in het pand aan de 
Wilhelminalaan. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Een akkoord van de gemeenteraad om de exploitatie van het gebouw aan de 
Wilhelminalaan aan te wijzen als activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang binnen 
de Mededingingswet en daardoor vrijgesteld wordt van de Wet Markt en Overheid.  

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het gebouw is in goed overleg met de Onderwijsgroep Amstelland weer terug in 
eigendom gekomen bij de gemeente Ouder-Amstel. In samenspraak met 
gebouwenbeheer (DUO+) is er een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld en gekeken 
naar hoe de beheerdersfunctie ingestoken moet worden. Het uitgangspunt is vooralsnog 
om het gebouw op dezelfde manier als het Dorpshuis en de Bindelwijk te exploiteren. 
Samen met juridische zaken is gekeken naar de huurovereenkomsten voor de vaste 
huurders en de Wet Markt en Overheid om te bezien wat er nodig is om het gebouw op 
de juiste manier in de verhuur te zetten. Omwonenden zijn per half september op de 
hoogte gesteld van de stand van zaken rond het gebouw, wat zij kunnen verwachten en 
met wie zij contact op kunnen nemen op het moment dat er vragen zijn. 

Wat is het vervolg?
De gesprekken met de verschillende huurders hebben plaatsgevonden en zij zullen half 
september ook intrek nemen in het gebouw. Aan de huurovereenkomsten wordt op dit 
moment gewerkt door juridische zaken en de gemeente is verantwoordelijk voor het 
afsluiten van deze overeenkomsten met verschillende partijen. DUO+ heeft 
beheerderstaken op zich genomen en dient als aanspreekpunt voor de praktische zaken 
in het gebouw. 

Als de aanwijzing wordt goedgekeurd, kunnen de overeenkomsten afgesloten worden 
met daarin een maatschappelijk tarief als huurprijs. Mocht de aanwijzing worden 
afgewezen, zullen we de huurders een nieuw aanbod moeten doen. 
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Hoe monitoren en evalueren we?
Na de aanwijzing worden de huurovereenkomsten met de verschillende partijen getekend 
en wordt van de huurders verwacht de afspraken uit de overeenkomst na te leven. De 
overeenkomsten lopen op 31 december 2022 af en in de loop van 2022 wordt gekeken of 
het gebouw nog een periode bestemd blijft voor de huidige huurders of dat deze ingezet 
moet worden als uitwijklocatie voor de huidige huurders in de Bindelwijk. 


