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1. De Marktverordening 2017 vaststellen 

  
  

Argumenten 

1.1 De wekelijkse warenmarkten in Delden, Goor 

en Markelo zijn een aanvulling op de centrumfunctie 

van de kernen en hebben de gehele gemeente als 

verzorgingsgebied. Hierdoor heeft de markt een 

waardevolle functie binnen de gemeente die we 

graag willen behouden en faciliteren. 

1.2 Om de markt beter te kunnen laten aansluiten 

bij de wensen van de klant willen we de markt- 

verordening zodanig wijzigen, dat de rol van de 

marktondernemers wordt vergroot. Zo is het straks 

niet meer de gemeente die op basis van een wacht- 

lijst bepaalt welke ondernemer een vrijgekomen plek 

mag invullen op de markt, maar kiezen de onder- 

nemers zelf een nieuwe collega die iets toevoegt aan 

het collectief. 

Ook worden de ondernemers zelf verantwoordelijk 

voor de acties en promotie, inclusief de benodigde 

budgetten hiervoor. Deze vallen per 1-1-2017 niet 

meer onder de gemeentelijke legeskosten. 

1.3 Door het verkenningstraject voor de verzelf- 

standiging van de markten zijn de afgelopen jaren 

geen nieuwe vergunningen verleend. Praktisch 

gevolg hiervan is dat door de marktmeester wekelijks 

contant geld moet worden opgehaald bij nieuwe 

ondernemers. In de nieuwe verordening krijgt ook 

deze groep een reguliere vergunning, zodat de taken 

van de marktmeester kunnen vervallen. 

1.4 De huidige marktverordening 2011 gaat uit van 

een prominente rol voor de gemeente bij de organisatie 

van de wekelijkse markten in Delden, Goor en Markelo. 

In de afgelopen jaren is veelvuldig overleg geweest 

tussen de gemeente en de marktonder-nemers om te 

onderzoeken of een verzelfstandiging van de waren- 

markten wenselijk is, waarbij de ondernemers zelf 

meer invloed hebben op de organisatie van de markt. 

Daarnaast is een dalende trend zichtbaar van deel- 

nemers op de warenmarkten, waardoor de waren- 

markt niet meer kostendekkend is voor de gemeente. 



1.5 Naeen aantal overleggen met de markt- 

commissies is duidelijk geworden dat een verzelf- 

standiging op korte termijn geen haalbare kaart is. 

Wel is het mogelijk een aantal verantwoordelijkheden 

te verplaatsen van de gemeente naar de onder- 

nemers. Voor de nieuwe marktverordening heeft 

positieve afstemming plaatsgevonden met een 

afvaardiging van de marktondernemers. 

In de nieuwe marktverordening 2017 gaan we ervan 

uit dat de gemeente de basis blijft regelen: locaties, 

tijdstippen, stroomvoorzieningen en vergunningen. 

De overige werkzaamheden zullen door de makt- 

ondernemers zelf (moeten) worden georganiseerd. 

Risico’s 

Het risico bestaat dat de marktondernemers onderling 

geen besluit kunnen nemen, door te weinig capaciteit of 

onenigheid. 

De gemeente blijft dan ook zelfstandig bevoegd om de 

benodigde besluiten te kunnen nemen. 

Alternatieven 

1. De huidige verordening in stand houden. Hierdoor 

krijgen de ondernemers niet de kans om beter in te 

spelen op de marktvraag en is de warenmarkt voor 

de gemeente niet kostendekkend. 

. De warenmarkt geheel verzelfstandigen en over- 

dragen aan een stichting. Dit streven is momen- 

teel helaas nog niet haalbaar, maar de nieuwe 

marktverordening 2017 is wel een voorzet om dit 

in de toekomst te realiseren. 

Uitvoering 

Nadat u heeft besloten de Marktverordening 2017 

vast te stellen worden de marktondernemers hierover 

geïnformeerd en wordt het besluit gepubliceerd. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de buggemeester, 
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