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Aanvulling raadsbesluit vaststelling van economische activiteiten in het algemeen
belang in het kader van de Wet Markt en Overheid.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
In aanvulling op de raadsbesluiten van 8 juli 2014 en 8 juli 2015 de volgende activiteit aanwijzen als
activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de
Mededingingswet:
'het detacheren van personen met een indicatie zoals bedoeld in de Wet Sociale Werkvoorziening of een
arbeidsbeperking in de zin van de Participatiewet'.

1. Inleiding
Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid van kracht geworden. Deze wet geeft een aantal spelregels, die
overheidsinstanties, zoals gemeenten, in acht moeten nemen als zij economische activiteiten uitvoeren.
Daaronder wordt begrepen het aanbieden van goederen en diensten op de markt. De belangrijkste spelregel
is dat de gemeente dergelijke activiteiten wel mag aanbieden, maar dan in beginsel aan de afnemer de
integrale kostprijs in rekening moet brengen.
De wet maakt het mogelijk om af te wijken van de gedragsregels, maar dan dient dit wel te gebeuren op
basis van een raadsbesluit, waarin bepaald is dat de daarin genoemde activiteiten verricht worden in het
algemeen belang.
Ten gevolge van ontbinding van de Permar zullen op 1 januari 2018 Permar-medewerkers terugvloeien naar
de gemeente. Deze mensen zullen dan vanuit de gemeente gedetacheerd gaan worden bij bedrijven. Het in
rekening brengen van de integrale kostprijs is hierbij zeer onwenselijk. Daarom is het noodzakelijk om het
eerder door uw raad genomen algemeen belang-besluit aan te vullen met de volgende economische
activiteit: ‘het detacheren van personen met een indicatie zoals bedoeld in de Wet Sociale Werkvoorziening
of een arbeidsbeperking in de zin van de Participatiewet’.

2. Door de raad gestelde kaders
Uw raad heeft in haar vergadering van 8 juli 2014 respectievelijk 8 juli 2015 de volgende economische
activiteiten aangewezen als activiteiten die verricht worden in het algemeen belang:
 exploitatie parkeerterreinen achter de slagboom
 exploitatie sportaccommodaties
 exploitatie van de warenmarkt
 verhuur en exploitatie maatschappelijk vastgoed
 verhuur dranghekken, verkeersborden en overige verkeersbenodigdheden
 grondexploitatie ten behoeve van maatschappelijk vastgoed

3. Effect
Het beoogde effect is dat de gemeente vanaf 1 januari 2018 het detacheren van personen met een indicatie
zoals bedoeld in de Wet Sociale Werkvoorziening of een arbeidsbeperking in de zin van de Participatiewet.

4. Argumenten
Ten gevolge van ontbinding van de Permar zullen op 1 januari 2018 Permar-medewerkers terugvloeien naar
de gemeente. Een deel van deze Permar-medewerkers zal vanuit onze gemeente gedetacheerd gaan
worden bij bedrijven. Het detacheren van personeel is een economische activiteit die onder de Wet Markt en
Overheid valt. Dit zou betekenen dat de gemeente voor het detacheren van deze mensen in beginsel de
integrale kosten in rekening moet brengen bij de bedrijven waar de mensen worden gedetacheerd.
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De detachering van mensen met een indicatie zoals bedoeld in de Wet Sociale Werkvoorziening of een
arbeidsbeperking in de zin van de Participatiewet, gebeurt niet middels marktconforme bedragen, omdat
deze mensen een beperkte capaciteit en inzetbaarheid hebben. Het aangepaste detacheringstarief is
afhankelijk van de handicap in combinatie met de mate van inzetbaarheid. Wanneer de gemeente de
integrale kosten bij bedrijven in rekening zou moeten brengen, dan zullen bedrijven bestaande
detacheringen opzeggen en geen nieuwe contracten meer afsluiten. Dit is een zeer onwenselijke situatie.
Het voorstel is dan ook om ‘het detacheren van personen met een indicatie zoals bedoeld in de Wet Sociale
Werkvoorziening of een arbeidsbeperking in de zin van de Participatiewet’ aan te wijzen als economische
activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang.

5. Uitvoering
De vaststelling van dit aanvullend besluit tot aanwijzing van een economische activiteit die in het kader van
de Wet Markt en Overheid in het algemeen belang wordt verricht, wordt bekend gemaakt in het digitale
Gemeenteblad en in de Barneveldse Krant. Hiertegen staat dan gedurende zes weken voor
belanghebbenden bezwaar open.
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