No. 339424-1

Emmeloord, 6 oktober 2015.
Onderwerp
Algemeen Belang Verklaring twee overeenkomsten met Stichting Cultuurbedrijf
Noordoostpolder
Advies raadscommissie
Hamerstuk.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaats vinden in
het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de
Mededingingswet:
- het om niet in bruikleen geven van de “collectie Schokland” aan de Stichting
Cultuurbedrijf Noordoostpolder teneinde deze Stichting in staat te stellen de vaste
thematische museale collectie alsmede wisseltentoonstellingen aan de bevolking van de
gemeente Noordoostpolder aan te bieden;
- het voor de prijs van € 1,-- de collectie “Kunstuitleen” aan de Stichting Cultuurbedrijf
Noordoostpolder te verkopen teneinde deze stichting in staat te stellen verkoop en
uitleen van beeldende kunst aan de bevolking van de gemeente Noordoostpolder
mogelijk te maken.

Doelstelling
Conform de Wet Markt en Overheid te verklaren dat de bedoelde overeenkomsten met
het Cultuurbedrijf in het algemeen belang zijn.
Inleiding
In het raadsvoorstel van juni 2014 met als onderwerp “Stand van zaken (financiële)
inrichting Stichting Cultuurbedrijf” hebben we u geïnformeerd over het gegeven dat de
overdracht van de collectie Kunstuitleen en de bruikleen van de collecties Schokland
plaats zouden gaan vinden onder de integrale kostprijs. De Wet Markt en Overheid, die
op 1 juli 2014 in werking is getreden, wil voorkomen dat economische activiteiten
worden aangeboden onder de integrale kostprijs om zo concurrentievervalsing
tegengaan. Het is volgens deze wet wel toegestaan om aanbod onder de integrale
kostprijs toe te staan als de gemeenteraad vaststelt dat deze activiteiten plaatsvinden in
het algemeen belang.
Op 26 mei 2014 heeft ons college besloten de in bijlage 1 opgenomen ontwerp algemeen
belangverklaringen vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.
Vervolgens hebben wij op 23 juni 2015 alle overdracht documenten vastgesteld en zij we
ook de koopovereenkomst ‘Collectie Kunstuitleen’ en de Bruikleenovereenkomst
‘collecties Schokland’ aangegaan met Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Voor deze
overeenkomsten is een algemeen belang verklaring nodig.
Nu ligt het voorstel voor aan uw raad het voostel definitief te bekrachtigen.
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Argumenten
1. Wij hebben het concept raadsvoorstel met het voornemen om de raad een
algemeen belang verklaring te laten doen vrijgegeven voor inspraak na de
zomerperiode
In de gepubliceerde tekst (zie bijlage 2) schreven wij dat we van plan waren de volgende
economische activiteiten van de gemeente Noordoostpolder aan te laten wijzen in het
algemeen belang:
- het verkopen van de collectie Kunstuitleen voor € 1;
- het in bruikleen geven van de collecties Schokland;
En dat deze overeenkomsten worden aangegaan zonder een integrale kostprijs in
rekening te brengen.
Belanghebbenden konden van 20 augustus 2015 tot en met 3 september 2015
schriftelijk, mondeling of digitaal hun zienswijze indienen bij het college. We hebben voor
die periode gekozen, zodat het niet kon worden gemist door belanghebbenden vanwege
de zomervakantie periode.
2. Er zijn geen reacties binnengekomen dus er is geen beletsel meer
Op de publicatie op de gemeentelijke pagina en gemeentelijke website is geen reactie
binnen gekomen.
Dat lag in de verwachting: eerder al heeft uw raad besloten de activiteiten van het
Muzisch Centrum (dat nu is geprivatiseerd in de Stichting Cultuurbedrijf) te zien als
zijnde in het algemeen belang. Daar is destijds ook geen zienswijze op ingediend.
Nu er geen zienswijze is ingediend is er geen beletsel meer om te besluiten tot een
algemeen belang verklaring.
3. De overdracht collectie Kunstuitleen heeft plaatsgevonden met inachtneming van
de motie van uw raad
Het college heef de overeenkomst van lening en de koopvereenkomst Kunstuitleen
aangepast conform uw aangenomen motie 2015-06-14e “Overdracht inventaris en
collectie aan het Cultuurbedrijf”, waarbij het college is verzocht extra voorwaarden op te
nemen bij de overdracht en in de overeenkomst van lening. Alle voorstellen zijn
overgenomen en daarmee is de motie volledig uitgevoerd.
Kanttekeningen
1.

De bedoelde overeenkomsten zijn al getekend.

In de overeenkomsten staat opgenomen dat “Deze overeenkomst wordt gesloten onder
de opschortende voorwaarde dat de raad van de gemeente Noordoostpolder bij besluit
heeft vastgesteld dat het aangaan van deze overeenkomst van bruikleen plaatsvindt in
het algemeen belang, zoals bedoeld in het artikel 25h van de Mededingingswet.”
Als uw gemeenteraad het besluit genomen heeft zal de opschortende voorwaarde
uitgewerkt zijn en treden de overeenkomsten in werking. De werking ervan is nu immers
nog opgeschort.
Planning/uitvoering
Na uw besluit conform ons voorstel zullen we het Cultuurbedrijf informeren en treden de
bedoelde overeenkomsten in werking.
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Bijlagen
1. Ontwerp algemeen belangverklaring d.d. 26 mei 2014.
2. Kopie publicatie tekst voorontwerp raadsvoorstel d.d. 19 augustus 2015.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : De heer A. Poppe
Steller
: de heer R.G.I. Hafkamp; 32 70; r.hafkamp@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015,
no. 339424-1;
gelet op artikel 25 h, vijfde en zesde lid, van de Mededingingswet
B E S L U I T:

de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaats vinden in
het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de
Mededingingswet:
-

het om niet in bruikleen geven van de “collectie Schokland” aan de Stichting
Cultuurbedrijf Noordoostpolder teneinde deze Stichting in staat te stellen de vaste
thematische museale collectie alsmede wisseltentoonstellingen aan de bevolking van
de gemeente Noordoostpolder aan te bieden;

-

het voor de prijs van € 1,-- de collectie “Kunstuitleen” aan de Stichting
Cultuurbedrijf Noordoostpolder te verkopen teneinde deze stichting in staat te stellen
verkoop en uitleen van beeldende kunst aan de bevolking van de gemeente
Noordoostpolder mogelijk te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 9 november 2015
De griffier,
de voorzitter,

