AGENDAPUNT-,

onderwerp: druk op VNG zetten vanwege wijzigen Dienstenrichtlijn in Brussel (Notificatierichtlijn)

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 21 november 2018,
Constaterende dat:
- Er in Europa momenteel onderhandeld wordt over de EU Notificatierichtlijn.
- De VNG een position paper heeft gemaakt over de EU notificatierichtlijn;
- In de huidige vorm van de Dienstenrichtlijnwijziging een procedure staat met grote gevolgen voor alle
gemeenten, dus ook voor Gouda;
- Het grootste probleem in het wijzigingsvoorstel de standstill termijn is van 3 maanden - met de
mogelijkheid tot verlengen met 3 maanden - waarbinnen de gemeente concept regelgeving niet mag
vaststellen zonder positief besluit van de Commissie;
- Op dit moment kan de Europese Commissie (EC) achteraf besluiten of iets in strijd is met de
dienstenrichtlijn. Dat wordt nu omgedraaid: nog voordat de gemeenteraad een besluit of maatregel
neemt, moet er toestemming zijn van de EC.
- Het betreft hier regelgeving/besluiten die wij als raad nemen omtrent bestemmingsplannen om het
vestigingsbeleid van bedrijven te beïnvloeden, op het gebied van toeristenbelasting, Air B&B,
voorkomen van verpaupering van het stadscentrum e.d.
- Deze standstill termijn van 3 a 6 maanden betekent dat Gouda geen regelgeving kan invoeren zonder
positief oordeel van de Commissie en dus veel trajecten vertraging op kunnen lopen.
- De VNG en het kabinet ook ontevreden zijn over deze stand still clausule en dat in Brussel kenbaar
gemaakt hebben;
-. Naast de stand still clausule van 3 tot 6 maanden, en een positief besluit uit Brussel over de wijziging
die Gouda door wil voeren, er achteraf ook nog steeds gemeld moet worden over diensten in Europa,
en dat weer tot een afwijzing kan leiden vanuit Brussel (de huidige procedure blijft gehandhaafd: een
regel, wet of besluit die raakt aan commerciële diensten, moet gemeld worden (genotificeerd worden)
bij de Europese Commissie)
Overwegende dat:
• Deze standstill termijn voor veel vertraging kan zorgen als het wordt ingevoerd;
• Deze stand still termijn van 3 tot 6 maanden het lokale democratisch proces van onze raad lam legt,
zodra de Notificatierichtlijn in werking treedt.
• Het college in haar antwoord op de artikel 38 vragen van de SP hierover (d.d. 18 sept 2018) afwacht
wat de VNG en Europa Decentraal hierover communiceren.
• De uitkomst van de onderhandelingen nog onzeker is;
• De VNG een afwachtende houding laat zien ten aanzien van de EU notificatierichtlijn, sinds de position
paper is vastgesteld;
• De gemeenteraad van Gouda niet gebaat is bij een afwachtende houding en de boot vooral niet moet
missen, om vertraging in wet- en regelgeving te voorkomen.
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Verzoekt het college:
Om haar mening over de gevolgen voor Gouda indien de EU Notificatierichtlijn wordt aangenomen, nu al
helder bij de VNG op tafel te leggen, nu reeds druk uit te oefenen op de VNG om die stand still clausule
van tafel te krijgen/te houden en onze zorgen als raad nu reeds onder de aandacht te brengen en houden
bij de VNG en de regering.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Lenny Roelofs - SP Gouda
Paul Ruijgrok - W D
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