Raadsvoorstel
Onderwerp:
aanpassing algemeen-belang-besluit
exploiatieovereenkomst Zwembad de Bercken

portefeuillehouder: Bram Jacobs
datum vergadering: 14 december 2020
zaaknummer: 0889228894

Samenvatting
Op 9 februari 2015 heeft u een algemeen-belang-besluit genomen voor een groot aantal activiteiten van
de gemeente waarop de Wet markt en overheid van toepassing is. Hierbij wordt onder andere ook de
exploitatie van het zwembad genoemd. Dit is destijds gebeurd in het kader van de toeristische
ontwikkeling van de gemeente. Inmiddels zet de gemeente sterk in op een gezonde en actieve leefstijl
voor het voorkomen van gezondheidsproblemen en op het versterken en ondersteunen van de sociale
cohesie en organisatiekracht in de gemeente. Er is daarom nu een aanvullend besluit nodig.

Voorstel
Wij stellen u voor om bijgaand algemeen-belang-besluit voor het zwembad vast te stellen.
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Toelichting raadsvoorstel
1. Aanleiding
Als overheid mogen we goederen of diensten aanbieden. We zijn dan actief op de markt. Maar wij
hebben als overheid publieke middelen hebben die ondernemers niet hebben. De Wet Markt en Overheid
heeft als doel concurrentievervalsing door de overheid tegen te gaan en ondernemers te beschermen.
De wet Markt en Overheid kent uitzonderingen en biedt de mogelijkheid hiervan af te wijken in het
algemeen belang. Wij stellen u voor om het algemeen-belang-besluit voor het zwembad te herzien.

2. Doelstelling
Het nemen van een algemeen-belang-besluit voor het zwembad.

3. Uitgangssituatie
U heeft eerder op 9 februari 2015 een algemeen-belang-besluit genomen.

4. Rol gemeente
De gemeente is trekker

5. Toelichting
Op 9 februari 2015 heeft u al een algemeen-belang-besluit genomen voor een groot aantal activiteiten
van de gemeente waarop de Wet markt en overheid van toepassing is. Hierbij wordt onder andere ook de
exploitatie van het zwembad genoemd. Dit is destijds gebeurd in het kader van de toeristische
ontwikkeling van de gemeente. Inmiddels zet de gemeente sterk in op een gezonde en actieve leefstijl
voor het voorkomen van gezondheidsproblemen en op het versterken en ondersteunen van de sociale
cohesie en organisatiekracht in de gemeente. Er is daarom nu een aanvullend besluit nodig.
Door dit besluit hoeft de integrale kostprijs voor toegang niet doorberekend te worden, waardoor een
dusdanig prijsniveau ontstaat dat de doelgroep voor de gebruikers van het zwembad niet afhaken en de
gemeente de organisatiekracht van vrijwilligers kan ondersteunen en versterken.
Wij stellen u voor om bijgaand algemeen-belang-besluit voor het zwembad vast te stellen.
a.

Financieel

b.
Juridisch
Omdat de integrale kosten niet volledig zullen worden doorberekend, is een uitzondering op de
Wet markt en overheid middels dit algemeen- belang-besluit noodzakelijk. Het besluit om een
bepaalde activiteit van algemeen belang te verklaren is een besluit dat open staat voor bezwaar
en beroep.
c.

Risico’s

6. Visie Blij in Beesel
Dit past in de visie Blij in Beesel. Een van de speerpunten die inwoners hebben benoemd is het
speerpunt ‘saamhorigheid’. Dit gaat uit van een sociale en verbonden gemeenschap. Dit past ook bij het
speerpunt ‘beleven’ en bij ‘gemeente in gemeenschap’ waarbij we inwoners ondersteunen. We nemen
het algemeen-belang-besluit om de sociale cohesie en de organisatiekracht van inwoners te
ondersteunen en om sport en bewegen toegankelijk te houden voor iedereen.

7. Toegankelijkheid
We willen het zwembad toegankelijk houden voor alle inwoners.
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8. Duurzaamheid
n.v.t.

Bijlagen
- raadsbesluit
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