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Inleiding	  
In	  die	  commissievergadering	  “Welzijn”	  van	  7	  januari	  is	  behandeld	  RIB	  14R	  00473	  
“Markt	  en	  Overheid”.	  Door	  de	  aard	  en	  opzet	  van	  bovenbedoelde	  vergadering	  zijn	  echter	  
een	  aantal	  aspecten/vragen	  onvoldoende	  aan	  bod	  gekomen	  of	  konden	  door	  de	  
betrokken	  wethouder	  niet	  of	  onvoldoende	  worden	  beantwoord.	  	  
	  
Inwonersbelangen	  is	  van	  oordeel	  dat	  het	  aanbieden	  van	  diensten	  en	  of	  faciliteiten	  door	  
de	  gemeente	  tegen	  lagere	  tarieven	  dan	  de	  integrale	  kostprijs	  een	  vorm	  van	  
subsidieverlening	  is.	  Uiteraard	  gebaseerd	  op	  kennelijk	  door	  de	  raad	  genomen	  
besluitvorming.	  	  
	  
De	  vraag	  of	  er	  feitelijk	  sprake	  is	  van	  een	  handelen	  in	  strijd	  met	  de	  Mededingingswet	  
onttrekt	  zich	  aan	  onze	  waarneming.	  Gegeven	  het	  voorstel	  gaat	  het	  college	  hier	  wel	  
vanuit.	  In	  dat	  kader	  acht	  Inwonersbelangen	  wenselijk	  dat	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  
bovenbedoelde	  vormen	  van	  mogelijke	  concurrentievervalsing,	  gebaseerd	  op	  
overwegingen	  van	  algemeen	  belang,	  voldoende	  duidelijk	  en	  in	  financiële	  termen,	  voor	  
de	  raad	  zichtbaar	  worden	  gemaakt	  en	  daarmee	  voor	  de	  bevolking	  van	  Woerden.	  
	  
Vragen:	  

1. Wat	  is	  de	  overweging	  van	  het	  college	  om	  de	  goedkeuring	  van	  de	  raad	  met	  
terugwerkende	  kracht	  te	  verkrijgen?	  

2. Wat	  is	  het	  rechtsgevolg	  wanneer	  de	  goedkeuring	  niet	  met	  terugwerkende	  kracht	  
wordt	  verkregen?	  

3. Wij	  verzoeken	  om	  een	  voldoende	  gespecificeerd	  inzicht	  aan	  de	  raad	  te	  
verstrekken	  van	  de	  verschillen,	  op	  jaarbasis,	  van	  de	  integrale	  kostprijs	  en	  de	  
feitelijke	  tarieven	  die	  in	  rekening	  worden	  gebracht.	  Onderverdeeld	  naar	  de	  10	  in	  
de	  RIB	  genoemde	  terreinen.	  

4. De	  bevoegdheid	  om	  voor	  diensten	  en	  of	  faciliteiten	  te	  differentiëren	  voor	  de	  in	  de	  
RIB	  genoemde	  aandachtsgebieden	  zijn,	  naar	  verluid,	  door	  de	  raad	  eerder	  voor	  
een	  aantal	  beleidsterreinen	  impliciet	  doch	  niet	  uitdrukkelijk	  gesanctioneerd.	  Wij	  
verzoeken	  om	  hiervan	  een	  overzicht	  (vindplaats	  en	  datum	  van	  besluitvorming	  )	  
aan	  de	  raad	  te	  verstrekken.	  	  

	  
	  
Namens	  Inwonersbelangen,	  
	  
Elibert	  van	  Deutekom	  
	  


