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De fractie van Groenlinks heeft kennis genomen van de open brief van het NOC*NSF betreffende de wet 
markt en overheid in relatie tot sportverenigingen binnen de gemeente. Naar aanleiding hiervan hebben wij 
enkele vragen: 
 

1. Heeft het college kennis genomen van de brief en is voornemens, danwel heeft men reeds 
stappen ondernomen om Leiderdorpse sportverenigingen de status “als zijnde van algemeen 
belang” toe te kennen? 

2. Is het college in dat geval voornemens dit op alle sportverenigingen in de gemeente toe te 
passen? 

3. Als het antwoord op vraag 2 'nee' is, wat zijn dan de gehanteerde criteria voor het toekennen van 
de status ‘van algemeen belang'? 

 
Antwoord 
Het college heeft kennis genomen van de brief. Het college heeft tevens kennis genomen van de excuses 
die NOC*NSF heeft aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Sport 
en Gemeenten voor het zonder overleg en ruggenspraak versturen van deze brief. De problematiek is 
bekend, maar strekt verder dan alleen sportverenigingen.  
Wij inventariseren daarom welke activiteiten onder de wet markt en overheid vallen en voor welke een 
uitzonderingsbesluit door de gemeenteraad nodig is omdat zij in het algemeen belang zijn. Dit vergt een 
kritische blik. Een dergelijk besluit dient immers goed gemotiveerd te zijn en de belangen moeten goed 
worden afgewogen. We kijken daarom niet alleen naar de sport maar ook naar andere activiteiten die als 
economisch bestempeld zouden kunnen worden (zoals het inzamelen van bedrijfsafval, het detacheren 
van ambtenaren aan naburige gemeenten en het verhuren van vastgoed aan maatschappelijke 
organisaties).  
 
In de discussie rond de Sterrentuin, met name met betrekking tot het winkeltje, zou de commerciële 
activiteit van het winkeltje een belemmering vormen voor haar plaats in de Sterrentuin en de huursubsidie 
die daarvoor wordt verstrekt. 
 
Daarom heeft de GL fractie de volgende vraag: 

4. Is het college bereid om de status ‘van algemeen belang’ ook toe te kennen aan initiatieven zoals 
het winkeltje? 

 
Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 1,2, en 3. Wij zullen deze activiteiten meenemen in onze  inventarisatie.  


